MAĎARSKO 2021
Gotthard Therme Hotel & Conference**** superior
Praha – Szentgotthárd 507 km, Brno – Szentgotthárd 310 km, Ostrava – Szentgotthárd 473 km, Písek
– Szentgotthárd 428 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 je propojen s termálními lázněmi St. Gotthard Spa & Wellness krytou spojovací
chodbou a nachází se nedaleko centra města Szentgotthárd.
Nabízí 1 a 2 lůžk. pokoje SUPERIOR s možností 1 přistýlky (25 m², klimatizace, koupelna se
sprchou, fén, župan, TV, telefon, trezor, Wi-Fi, mini-bar, většina s balkonem), rodinné pokoje
SUPERIOR s možností 2-3 přistýlek (35 m², klimatizace, koupelna se sprchou nebo vanou, fén,
župan, TV, telefon, trezor, Wi-Fi, mini-bar, francouzský balkon), 2 lůžkové pokoje SUPERIOR
ROMANTIC pro 2 osoby (36 m², klimatizace, rohové pokoje s exklusivní koupelnou s vanou, fén,
župan, TV, telefon, trezor, Wi-Fi, mini-bar, balkon), apartmány pro 2-5 osob (2 pokojové,
klimatizace, koupelna s vanou nebo se sprchou, fén, župan, TV, telefon, trezor, Wi-Fi, mini-bar,
prostorný balkon).
Hotelové služby
Restaurace nabízí jídla mezinárodní i maďarské kuchyně, vegetariánskou stravu. Lobby bar, kavárna,
recepce, úschovna zavazadel, centrální sejf, bezplatné parkoviště, internetová místnost, lázeňské
služby, půjčování kol (od jara do podzimu).
Fitness, wellness, sport
Hotel je propojen s termálními lázněmi o vodní ploše 1500 m², které díky palmám, exotickým
rostlinám a přírodnímu kameni vytvářejí jedinečnou středozemní atmosféru. K dispozici vnitřní
zážitkový bazén s vodní plochou 512 m² (30-32 °C), 2x vnitřní termální jacuzzi, každá pro 11 osob
(34-36 °C), vnitřní termální sedací bazén (34-36 °C), vnitřní plavecký bazén pro děti (30-32 °C),
vnitřní plavecký bazén 25 m (30-32 °C), vnitřní dětský bazén (32-34 °C). Velká skluzavka dlouhá 75
m (žlutá) je pro osoby s výškou nad 130 cm (jen pro plavce), děti mají vstup pouze se souhlasem
rodičů, je v provozu po celý rok. Divoká vodní skluzavka dlouhá 95 m (modrá) je pro osoby nad 14
let s výškou nad 150 cm (jen pro plavce). Skluzavka je v provozu po celý rok kromě zimního období,
protože je převážně ve venkovní části a je otevřená. Vnitřní dětská skluzavka (červená) je zážitkem
pro ty nejmenší, ale i pro dospělé. Venkovní bazény a nově vybudovaná sportovní zařízení jsou v
provozu od jara do podzimu – venkovní dětský bazén (30-32 °C), venkovní zážitkový bazén s vodní
plochou 243 m² (30-32 °C), venkovní hluboký bazén (26-28 °C). Hostům k dispozici za poplatek
fitness centrum, svět sauny, léčebné a wellness procedury, solárium, kadeřnictví, manikúra, pedikúra.
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.

SLEVA 10 % za včasný nákup při závazné objednávce pobytu (= úhrada zálohy ve výši 50 %)
60 dnů před nástupem (sleva neplatí v období SVÁTKŮ).
SLEVA 10 % při pobytu 4 noci a více, platí pouze pro řádná lůžka ve 2 lůžkovém pokoji
SUPERIOR a přistýlky pro osoby nad 14 let (sleva neplatí v období SVÁTKŮ). Lze kombinovat
se slevou za včasný nákup.
EXTRA SLEVA 10 % při objednání pobytu na období 6.1. – 31.5., kromě SVÁTKŮ. Lze
kombinovat se slevou za včasný nákup a se slevou u pobytu 4 noci a více.

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
přistýlka osoba nad 14 let
přistýlka dítě 10-14 let
přistýlka dítě 6-10 let
přistýlka dítě do 6 let
příplatek za rodinný pokoj SUPERIOR / noc
pes / noc

6.1. – 20.6.
1.9. – 24.12.
kromě
SVÁTKŮ

20.6. – 1.9.
kromě
SVÁTKŮ

1 850,2 990,1 850,1 390,925,ZDARMA
550,600,-

2 150,3 350,2 150,1 590,1 075,ZDARMA
550,600,-

SVÁTKY:
12.3. – 15.3.
1.4. – 6.4.
21.5. – 24.5.
20.8. – 22.8.
28.10. – 3.11.
24.12. – 1.1.2022
2 250,3 650,2 250,1 690,1 125,ZDARMA
550,600,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, večeře bude možná v době 18,00 – 19,30 nebo 20,00 –
21,30, čas bude potvrzen při CHECK-IN (v případě nižší obsazenosti hotelu bude večeře formou
menu o 4 chodech), balíček SOFT DRINK (každý den od 7.00 do 18.00 – džusy Rauch a Biogena
z automatu, voda, sodovka, káva z automatu, čaj), neomezený vstup do termálních lázní (v den
příjezdu od 15,00, v den odjezdu do 11,00), Wi-Fi, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, vstup do
sauny 5 EUR / osoba / den – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: v období SVÁTKŮ je min. délka pobytu 3 noci, v ostatních termínech 2 noci.

