MAĎARSKO 2020
Zalakaros – hotel Karos Spa**** superior
Praha – Zalakaros 560 km, Brno – Zalakaros 360 km, Ostrava – Zalakaros 498 km, Písek – Zalakaros 465 km
Moderní wellness hotel má vlastní termální lázně. Nabízí pokoje SPA SUPERIOR (1. a 2. patro) a SPA
SUPERIOR PLUS (3., 4. a 5. patro) s možností 1 přistýlky pro dítě do 14 let (klimatizace, sprcha/vana, WC,
SAT-TV, Wi-Fi, mini-bar, balkon). Apartmány SPA SUPERIOR – ložnice, obývací pokoj s možností 2 přistýlek
pro děti do 14 let nebo pro 1 dosp. osobu (klimatizace, koupelna se sprchou i vanou, WC, bidet, fén, SAT-TV, WiFi, mini-bar, předsíň, balkon nebo terasa). Zajímavostí apartmánů je, že termální voda z pramenů je zavedena do
každé koupelny.
Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bohatého bufetu, drink-bar, kavárna s večerní živou hudbou. Recepce 24 hod.,
v létě zahradní grilování, pro děti stolní tenis, stolní fotbal, dětský koutek, v létě animační programy pro děti, xbox, parkování u hotelu a garáž za poplatek.
Fitness, wellness, sport
Každý host může relaxovat v některém ze 7 bazénů (venkovní plavecký bazén 27-28 ºC, venkovní zážitkový bazén
32-33 ºC, vnitřní plavecký bazén 29 ºC, vnitřní zážitkový bazén 33 ºC, vnitřní jacuzzi 34 ºC, vnitřní brouzdaliště 33
ºC, vnitřní termální bazén 37 ºC). Svět sauny – finská, bio, klasická, parní, ponorný bazén, koupelové masáže.
Fitness, ping-pong, aqua-gymnastika. Možnost wellness procedur za poplatek. Městské termální lázně 200 m.
AKCE 7 = 6 (2.1. – 1.4., 1.11. – 21.12.)
SLEVA 10 % za včasný nákup při závazné objednávce (= úhrada zálohy ve výši 50 %) 60 dnů před
nástupem.

Min. délka pobytu
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SPA SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SPA SUPERIOR
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SPA SUPERIOR PLUS
1 lůžk. pokoj SPA SUPERIOR PLUS
řádné l. v apartmánu SPA SUPERIOR
přistýlka dítě do 4 let
přistýlka dítě 4-10 let
přistýlka dítě 10-14 let
příplatek za výhled na bazény / pokoj / pobyt

2.1. – 1.4.
1.11. – 21.12.
2 noci
1 590,2 150,1 850,2 290,1 950,ZDARMA
650,950,1 350,-

1.4. – 1.7.
1.9. – 1.11.
2 noci
1 650,2 250,1 890,2 350,1 990,ZDARMA
650,950,1 350,-

1.7. – 1.9.
3 noci
1 950,2 550,2 250,2 690,2 450,ZDARMA
650,950,1 350,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, vstup do hotelových bazénů, do světa sauny, zapůjčení
županu (pouze pro dosp. osoby), Wi-Fi, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,8 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, parkování za poplatek 4
EUR / noc, garáž za poplatek 7 EUR / noc – platba na místě, vstupné do městských termálních lázní, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Obsazování pokojů a apartmánů:
Pokoj SPA SUPERIOR (1. a 2 patro) a SPA SUPERIOR PLUS (3., 4. a 5. patro) – 2 dosp. osoby + max. 1 dítě
do 14 let. Apartmán SPA SUPERIOR – 2 dosp. osoby + max. 2 děti do 14 let nebo celkem 3 dosp. osoby
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.): vnitřní plavecký
bazén: 15.6. – 18.6., vnitřní zážitkový bazén: 22.6. – 24.6.

