MAĎARSKO 2021
Celldömölk – JUFA Vulkan Thermen Resort****
Praha – Celldömölk 473 km, Brno – Celldömölk 274 km, Ostrava – Celldömölk 419 km,
Písek – Celldömölk 389 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.
Čtyřhvězdičkový hotel JUFA Vulkan Thermen Resort je propojen s termálními lázněmi
Vulkan.
Vulkanické léčivé a zážitkové lázně se rozprostírají na ploše 1 600 m², v překrásném prostředí
5 milionů let starého vulkanického vrchu Ság, v údolí Sághegy.
Hotel má 40 moderně zařízených pokojů (klimatizace, koupelna se sprchou, WC, TV, Wi-Fi
zdarma, trezor, mini-bar, balkon nebo terasa), jednolůžkové, dvoulůžkové, rodinné pokoje s
možností propojení dveřmi, pokoje pro tělesně postižené.
Hotelové služby
Restaurace a kavárna s verandou, recepce, Wi-Fi připojení v celém hotelu, kulečník, šipky,
herna, fitness, parkování.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté využívají termální lázně o vodní ploše 1600 m² (krytý 25 m dlouhý plavecký
bazén 25-27 °C, krytý výukový bazén 30 °C, ochlazovací bazén u sauny 10-12 °C, krytý
termální léčivý bazén 33-34 °C, kombinovaný krytý a otevřený sedací bazén s léčivou vodou
36-37 °C, venkovní dětský bazén se skluzavkou 30-32 °C – letní provoz, dětský bazén na
hraní 28-30 ºC – letní provoz, zážitkový bazén s rozlohou 560 m² – letní provoz). Sauna,
parní kabina, relaxační prostory, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, kosmetika, solárium,
léčebné procedury a wellness masáže, aerobic, půjčovna kol. Hřiště na plážový volejbal a
házenou, hřiště na míčové sporty.
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 5 = 4 (1.1. – 15.6., 10.9. – 23.12., kromě SVÁTKŮ, nástupy neděle)
AKCE 7 = 6 (1.1. – 23.12., kromě SVÁTKŮ)
Cena osoba / noc
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
přistýlka osoba nad 16 let
přistýlka dítě 6-16 let
přistýlka dítě do 6 let
pes / noc

1.1. – 15.6.
10.9. – 23.12.

15.6. – 10.9.
27.12. – 30.12.

1 690,1 950,1 550,1 090,ZDARMA
300,-

1 790,1 990,1 650,1 190,ZDARMA
300,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní VULKAN,
zapůjčení županu, připojení na internet.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,5 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci, v období SVÁTKŮ min. délka pobytu 3 noci.
SVÁTKY: 2.4. – 5.4., 22.10. – 1.11.

