MAĎARSKO 2020
Hajdúszoboszló – hotel Béke****
Praha – Hajdúszoboszló 772 km, Brno – Hajdúszoboszló 570 km, Ostrava – Hajdúszoboszló 563 km,
Písek – Hajdúszoboszló 753 km
Hotel má vlastní termální lázně a leží v zelené zóně města, cca 10-15 minut od centra. V jeho
blízkosti se nacházejí další hotely, restaurace a zábavné podniky. Hotel nabízí zrekonstruované 1 a 2
lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky. Vybavení pokojů: koupelna se sprchovým koutem a
WC, fén, SAT-TV, telefon, Wi-Fi připojení, mini-bar, bezpečností schránka a balkon.
Hotelové služby
V restauraci se podává bufetová snídaně a hlavní jídlo formou bufetu či a'la carte. Večeři lze
konzumovat za doprovodu příjemné živé hudby. Club-Café očekává své hosty se širokou nabídkou
káv, koktejlů a ostatních nápojů, zmrzlinami a po domácku zhotovenými zákusky, při hezkém počasí i
na terase. V hale mají hosté k dispozici drink-bar. Další služby: trezor, prádelna a čistírna, kadeřník,
kosmetika, pedikúra, manikúra, drogerie, biofitotéka, butik s oděvy, pro děti X-box v lobby, herna,
venkovní hřiště, parkoviště u hotelu.
Fitness, wellness, sport
Wellness centrum hotelu Béke nabízí svým hostům bazény s vodní plochou 3500 m² (dva kryté
termální bazény, jeden krytý plavecký bazén, krytý zážitkový bazén, krytý dětský bazén, jeden
venkovní termální bazén, dva venkovní plavecké bazény), svět sauny – aroma kabina, parní sauna,
finská sauna, infra sauna. Možnost léčebných procedur za poplatek. V blízkosti hotelu se nachází
tenisové a bowlingové hřiště, možnost zapůjčení jízdního kola a v létě speciálního šlapacího vozítka.
AKCE 5 = 4 (3.1. – 11.7., 29.8. – 21.12.)
AKCE 7 = 6 (11.7. – 29.8.)
3.1. – 1.4.
1.11. – 21.12.
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
přistýlka osoba nad 16 let
přistýlka dítě 12-16 let
přistýlka dítě 4-12 let
přistýlka dítě do 4 let
příplatek – malá kúra
příplatek – velká kúra
příplatek – masáž 25 min.

1 790,2 090,1 550,1 090,750,ZDARMA
3 190,4 990,390,-

1.4. – 11.7.
29.8. – 1.11.

11.7. – 29.8.
21.12. – 3.1.2021

1 890,2 250,1 590,1 190,750,ZDARMA
3 190,4 990,390,-

2 090,2 350,1 750,1 290,790,ZDARMA
3 190,4 990,390,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness centra a sauny hotelu,
zapůjčení županu pro dospělé osoby, uzavřené parkoviště, služby delegáta (22.5. – 27.6., 18.8. – 8.9.).
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do
veřejných termálních lázní a Aquaparku, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: malá kúra (10 procedur dle doporučení lékaře), velká kúra (20 procedur dle doporučení
lékaře).

