MAĎARSKO 2021
Tapolca – hotel Pelion****
Praha – Tapolca 499 km, Brno – Tapolca 300 km, Ostrava – Tapolca 446 km, Písek – Tapolca
432 km
COVID-19: S ohledem na výjimečnou situaci spojenou s pandemií Vás informujeme, že
v případě uzavření hranic garantujeme vrácení Vašich úhrad v plné výši, včetně pojištění.
Hotel má vlastní termální lázně. Nachází se v centru městečka, uprostřed parku přímo nad
krasovou jeskyní, která je nejenom krásnou podívanou pro oči, ale její speciální mikroklima
vykazuje i léčivé účinky, a proto je vhodná při léčení dýchacích potíží. Hotel nabízí 1 a 2
lůžk. klimatizované pokoje s možností přistýlky a postýlky, vybavené koupelnou s vanou
nebo sprchou, fénem, županem pro dospělé, WC, SAT-TV, Wi-Fi zdarma, telefonem,
trezorem, mini-barem, většina pokojů s balkonem. Dále nabízí apartmány (ložnice + obývací
pokoj) a rodinné pokoje (dva propojené pokoje) za příplatek.
Hotelové služby
Klimatizovaná restaurace k podávání jídel formou bohatého bufetu. Recepce 24 hod., lobby
bar, piano bar, kavárna, bar u bazénu, obchod s dárkovými předměty, úschovna zavazadel,
Wi-Fi v celém hotelu zdarma, kadeřnictví, prádelna, půjčovna kol, autopůjčovna, parkoviště.
Mateřská školka aneb Club Pinocchio pro děti s programem, na zahradě (pokud to počasí
dovolí) pirátská loď, trampolína, hřiště, dětský bazén, tobogán, minigolf, cyklo dráha.
Fitness, wellness, sport
V hotelu je k dispozici wellness ostrov (2x vnitřní termální bazén 33 °C, 37 °C, vnitřní
whirlpool, 1x zážitkový proplouvací bazén 32 °C, vnitřní dětský bazén 34 °C, venkovní
koupaliště od května do září – plavecký bazén 25 m dlouhý 28 °C, venkovní dětský bazén je
součástí zážitkového bazénu, 2 tobogány). Fitness centrum, svět sauny (sauna, biosauna,
infrasauna, parní kabiny, ponorný bazén), aqua gymnastika, volejbal, stolní tenis. Klienti mají
vstup do léčebné jeskyně, která je propojená s hotelem podzemní chodbou – doporučuje se
alergikům, astmatikům, dále pro pročištění dýchacích cest nebo jen pro regeneraci. Za
poplatek: solárium, 2 hřiště na squash, 2 tenisové kurty venkovní, badmintonové hřiště,
minigolf, léčebné a wellness masáže.
CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku bazénu/ů. Klient nemá nárok na
kompenzaci služeb, pokud má možnost využívat další bazény v termálním areálu / aquaparku /
wellness centru.

AKCE 4 = 3 (2.1. – 15.6., 1.9. – 21.12., nástupy neděle, kromě SVÁTKŮ)
Cena osoba / noc
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
dítě do 12 let na řádném lůžku
přistýlka
1 dítě 6-12 let na přistýlce
1 dítě do 6 let na přistýlce
Velikonoční příplatek (povinný)
Velikonoční příplatek (povinný) – dítě 6-12 let
Vánoční příplatek (povinný)
Vánoční příplatek (povinný) – dítě 6-12 let
Silvestrovský příplatek (povinný)
Silvestrovský příplatek (povinný) – dítě 6-12 let
příplatek za apartmán / noc

2.1. – 1.4.
2.11. – 23.12.

6.4. – 1.7.
1.9. – 2.11.

1 750,2 350,1 290,1 290,990,ZDARMA
1 190,-

2 090,2 590,1 550,1 550,1 290,ZDARMA
1 190,-

1.4. – 6.4.
1.7. – 1.9.
23.12. – 3.1.2022
2 250,2 790,1 690,1 690,1 290,ZDARMA
1 290,990,1 290,990,5 550,4 250,1 190,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, využívání wellness ostrova a světa
sauny, vstup do léčebné jeskyně, zapůjčení županu, Wi-Fi, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené AKCE neplatí v období SVÁTKŮ: 1.4. - 5.4., 21.5. – 24.5., 23.10. –
1.11., 23.12. – 3.1.2022). V období 1.4. – 5.4., 21.5. – 24.5., 23.10.-1.11. je min. délka pobytu
3 noci, v období 23.12. – 3.1.2022 je min. délka pobytu 4 noci. V ostatních termínech je min.
délka pobytu 2 noci. Domácí zvířata v hotelu povolena nejsou.

