MAĎARSKO 2020
Sárvár - hotel Park Inn**** - NOVĚ

s ALL INCLUSIVE

Praha – Sárvár 462 km, Brno – Sárvár 259 km, Ostrava – Sárvár 440 km, Písek – Sárvár 374 km
Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou chodbou. Hotel nabízí pokoje STANDARD s
možností 1 přistýlky a 1 postýlky, rodinné pokoje * = 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo
apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem se 2 přistýlkami (v případě objednání „rodinného pokoje“
hotel poskytne budˇ 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
s možností 2 přistýlek. Hotel předem nemůže závazně potvrdit, kterou z těchto 2 variant ubytování
poskytne).
Vybavení pokojů: individuálně regulovatelná klimatizace, koupelna se sprchovým koutem, WC, fén,
župan, TV-SAT (ČT24), telefon, rádio, připojení na internet zdarma, trezor, rychlovarná konvice +
rozpustná káva, čaj, některé pokoje s balkonem (CK nezaručuje pokoj s balkonem).
Hotelové služby
Restaurace a bar La Caraffa s venkovní terasou nabízí stravování formou bufetu. Graffiti bar, dětský
koutek, kulečník, stolní fotbal a šipky. Recepce, směnárna CZK na HUF bez poplatků, vlastní parkoviště
a podzemní garáže za poplatek – platí se na místě.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do lázní (vnitřní a venkovní bazény s termální léčivou vodou, vnitřní a
venkovní zážitkové bazény, vnitřní a venkovní plavecký bazén). „Svět sauny“ v antickém stylu je za
příplatek.
ALL INCLUSIVE SERVICE
7,00 – 10,00 (do 10,30 v sobotu a neděli): snídaně formou bufetu
10,00 – 11,30: brunch
11,30 – 14,00: oběd formou bufetu
15,00 – 16,30: odpolední snack
17,30 – 21,30: večeře formou bufetu
7,00 – 21,30: neomezená konzumace nápojů – nápoje z automatu (káva, voda, nealko nápoje a džusy),
široká nabídka čajů, točené pivo a rozlévaná vína
AKCE 4 = 3 (1.1. – 3.4., 29.11. – 24.12., nástupy kdykoliv)
AKCE 4 = 3 (5.4. – 10.4., 13.4. – 30.4., 3.5. – 7.5., 10.5. – 29.5., 1.6. – 1.7., 30.8. – 25.9., 28.9. – 23.10.,
1.11. – 27.11., nástupy neděle, pondělí)
AKCE 7 = 6 (1.1. – 24.12., kromě SVÁTKŮ)
Počet pokojů, který je možný objednat s výše uvedenými AKCEMI je omezen! T.z., že volné pokoje
v požadovaném termínu mohou být k dispozici, ale nebude možné uplatnit zvýhodněné AKCE.
Doporučujeme včasnou rezervaci.

1.1. – 1.3.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
přistýlka osoba nad 14 let
přistýlka dítě 6-14 let
přistýlka dítě do 6 let
příplatek za rodinný pokoj * / noc /
pokoj
pes / noc
Silvestr. příplatek (povinný)
Silvestr. příplatek (povinný) – dítě 6-14
let

1.3. – 3.4.
29.11. – 24.12.

2 150,2 990,1 690,1 290,ZDARMA
1 990,-

2 190,3 190,1 690,1 290,ZDARMA
1 990,-

350,-

350,-

3.4. – 10.4.
13.4. – 30.4.
3.5. – 7.5.
10.5. – 29.5.
1.6. – 1.7.
23.8. – 25.9.
28.9. – 23.10.
1.11. – 29.11.

Noci:
Noci:
NE, PO, ÚT,
PÁ, SO
ST, ČT
2 290,2 390,3 250,3 490,1 690,1 690,1 290,1 290,ZDARMA ZDARMA
1 990,1 990,350,-

350,-

1.7. – 23.8.
+ SVÁTKY:
10.4. – 13.4.
30.4. – 3.5.
7.5. – 10.5.
29.5. – 1.6.
25.9. – 28.9.
23.10. – 1.11.
24.12. – 2.1.2021
(min. délka
pobytu 3 noci)

2 490,3 750,1 790,1 390,ZDARMA
1 990,350,3 790,1 895,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out), neomezený
vstup do termálních lázní a fitness centra (v den příjezdu od 15,00, v den odjezdu do 12,00), zapůjčení
županu, připojení na internet, služby delegáta. Upozorňujeme, že provoz některých bazénů v mimosezóně
může být omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do světa
sauny, parkování cca 5,5 EUR / noc – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE nelze kombinovat, t.z. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci 1
pobytu (např. 8=6, 12=9 atd.). Uvedené AKCE neplatí v období SVÁTKŮ. AKCE se nevztahují na
příplatky.
UPOZORNĚNÍ: termální lázně Sárvár plánují v roce 2020 postupnou rekonstrukci termálních lázní.
Plánovaný termín 15.1. – 15.3.2020 byl 10.12.2019 zrušen. Nové termíny a informace nejsou
momentálně známy. Prosím, sledujte aktuální informace na www.hungariatour.cz. V případě omezení
služeb lázní z výše uvedených důvodů nebude poskytnuta žádná kompenzace. Klient má možnost
využívat další služby lázní (bazény a jiné).

