MAĎARSKO 2020
Eger – hotel Flóra***
Praha – Eger 668 km, Brno – Eger 465 km, Ostrava – Eger 367 km, Písek – Eger 648 km
Z hotelu lze přejít rovnou do termálních lázní. Hotel ležící uprostřed léčebných pramenů, obklopen
staletými stromy, nabízí svým hostům pohodlí a pestrou paletu svých služeb. K dispozici 1 lůžk.
podkrovní pokoje bez balkonu se sprchovým koutem a WC, 2 lůžk. pokoje s balkonem a možností
přistýlky, s koupelnou, WC. Pokoje mají TV, Wi-Fi zdarma, mini-bar.
Hotelové služby
Restaurace k podávání jídel formou bufetu, turecká kavárna, recepce, trezor, dětský koutek, úschovna
a půjčovna kol, uzavřené parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Přímo v hotelu hosté využívají wellness centrum (zážitkový a dětský bazén, jacuzzi, infra sauna,
finská sauna, parní komora a aroma sauna, ochlazující bazén, Kneippův chodník, relaxační místnost),
fitness (pro hosty zdarma), solárium, slunící terasa, billiárdová místnost, šipky, tenisový kurt. Hoteloví
hosté mohou po celý rok bezplatně využívat služeb sousedních termálních lázní včetně zážitkové části
(není propojen krytou spojovací chodbou).
BALÍČEK 3 NOCI
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji s balkonem
řádné l. ve 2 lůžk. podkrovním pokoji bez balkonu
1 lůžk. podkrovní pokoj bez balkonu
1 lůžk. pokoj s balkonem
přistýlka osoba nad 12 let
1 dítě do 4 let na přistýlce
1 dítě 4-12 let na přistýlce
příplatek za klimatizaci / pokoj / noc
příplatek za pokoj s výhledem na bazény / pokoj / noc

3.1. – 1.4.
1.11. – 21.12.
3 990,3 890,5 190,5 390,2 590,ZDARMA
2 790,300,300,-

1.4. – 1.11.
4 690,4 490,6 390,6 690,2 690,ZDARMA
3 290,300,300,-

Cena zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí, vstupné do termálních lázní včetně zážitkové části, sauny a
fitness, Wi-Fi připojení k internetu.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, zapůjčení
županu cca 400 HUF / den, parkoviště cca 1000 HUF / noc – platba na místě, pojištění léčebných
výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené ceny platí pro pobyt 3 noci, u kratších pobytů 10 % navýšení. Uvedené ceny
neplatí v období SVÁTKŮ: 9.4. – 13.4., 30.4. – 3.5., 29.5. – 1.6., 19.8. – 23.8., 22.10. – 25.10.,
21.12. – 32.1.2021. Ceny na vyžádání v CK.
BALÍČEK 7 NOCÍ

1.4. – 1.7.
1.9. – 1.11.

3.1. – 1.4.
1.11. – 21.12.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji s balkonem
řádné l. ve 2 lůžk. podkrovním pokoji bez balkonu
1 lůžk. podkrovní pokoj bez balkonu
1 lůžk. pokoj s balkonem
přistýlka osoba nad 12 let
1 dítě do 4 let na přistýlce
1 dítě 4-12 let na přistýlce
příplatek za klimatizaci / pokoj / noc
příplatek za pokoj s výhledem na bazény / pokoj / noc

9 590,9 490,13 290,13 990,5 590,ZDARMA
6 790,300,300,-

8 990,8 690,10 990,12 690,6 290,ZDARMA
5 590,300,300,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, vstupné do termálních lázní včetně zážitkové části, sauny a
fitness, zapůjčení županu, parkoviště, Wi-Fi připojení k internetu.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu. Uvedené ceny neplatí v období SVÁTKŮ: 9.4. – 13.4., 30.4. –
3.5., 29.5. – 1.6., 1.7. – 31.8., 22.10. – 25.10., 21.12. – 32.1.2021. Ceny na vyžádání v CK.

