SLOVINSKO 2021
Moravske Toplice – hotel Ajda****
Praha – Moravske Toplice 574 km, Brno – Moravske Toplice 347 km, Ostrava – Moravske Toplice
511 km, Písek – Moravske Toplice 479 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 se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000 a je propojen novou krytou
spojovací chodbou s vnitřními bazény Terme 3000. Hotel je ideálním místem pro relaxaci a
odpočinek. V blízkosti hotelu se nachází 18-ti jamkové golfové hřiště.
Hotel nabízí 1 a 2 lůžk. pokoje PREMIUM (26-28 m²) s možností přistýlky, vybavené klimatizací,
koupelnou se sprchou, WC, fénem, SAT-TV, Wi-Fi, telefonem, mini-barem, s balkonem.
ECONOMY pokoje (24-26 m²) s francouzskou postelí (150 cm), bez možnosti přistýlky, vybavené
klimatizací, koupelnou se sprchou, WC, fénem, SAT-TV, Wi-Fi, telefonem, mini-barem, s
balkonem. Pokoje SUITE (50 m²) dvoupokojové (ložnice + obývací pokoj), vybavené klimatizací,
koupelnou se sprchou, WC, fénem, SAT-TV, Wi-Fi, telefonem, mini-barem, s terasou.
Hotelové služby
Restaurace nabízí tradiční slovinská jídla a mezinárodní kuchyni formou bufetu. Aperitiv bar nabízí
nápoje a dezerty, vinárna, recepce 24 hodin, trezor, Wi-Fi zdarma v celém hotelu, parkování u
hotelu.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté mají přístup nejen do nově zrekonstruovaného hotelového wellness centra (vnitřní
zážitkový termální bazén 34-36 ºC, venkovní zážitkový termální bazén 30-33 ºC, vnitřní dětský
bazén pro nejmenší, venkovní dětský bazén 30-32 ºC se skluzavkou, vnitřní a venkovní léčebný
bazén 37-38 ºC, svět sauny – 2x finská, 2x turecká, 1x infračervená, 1x laconium), ale i do bazénů
sousedního hotelu Termal a do Terme 3000 (krytá spojovací chodba). Fitness, sauny, solárium.
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 %)
do 28.2., platí pro pobyty v období 1.4. – 31.12.
ZDARMA 1 dítě do 12 let a 1 dítě do 6 let se 2 dosp. osobami (děti spí na 1 přistýlce) u pobytů
min. na 3 noci v termínech: 29.1. – 14.3., 2.4. – 9.5., 18.6. – 5.9., 24.9. – 3.10., 22.10. – 2.11.,
12.11. – 21.11., 17.12. – 26.12.

6.1. – 29.1.
11.6. – 25.6.
26.11. – 24.12.

23.4. – 2.5.
9.7. – 27.8.
8.10. – 26.11.
24.12. – 1.1.2022 /*
Noci:
Noci:
Ne, Po, Út,
Pá, So
St, ČT
1 950,2 090,-

Noci:
Ne, Po, Út,
St, ČT
1 690,-

1 790,-

2 450,-

2 590,-

2 690,-

2 890,-

2 790,-

2 950,-

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
PREMIUM
1 lůžk. pokoj PREMIUM

1 890,-

1 990,-

2 090,-

2 190,-

2 150,-

2 250,-

2 690,-

2 850,-

2 950,-

3 150,-

3 090,-

3 250,-

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
SUITE
přistýlka osoba nad 15 let –
sleva
přistýlka dítě 12-15 let –
sleva
přistýlka dítě 6-12 let – sleva

2 490,-

2 590,-

2 690,-

2 790,-

2 790,-

2 890,-

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
ECONOMY
1 lůžk. pokoj ECONOMY

Noci:
Pá, So

29.1. – 23.4.
2.5. – 11.6.
25.6. – 9.7.
27.8. – 8.10.
Noci:
Noci:
Ne, Po, Út,
Pá, So
St, ČT
1 890,1 990,-

10 %
30 %
50 %

přistýlka dítě do 6 let

ZDARMA

dětská postýlka / noc

290,-

dítě 12-15 let na řádném l.
v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
dítě 6-12 let na řádném l.
v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
dítě do 6 let na řádném l.
v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
1x oběd

20 %
30 %
50 %
420,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness centra hotelu Ajda včetně
odjezdového dne, neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000 (v den příjezdu od 14,00,
v den odjezdu do 11,00), neomezený vstup do hotelové sauny (2x finská, 2x turecká, 1x
infračervená, 1x laconium) a fitness centra, WI-FI, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti do 7 let zdarma, děti 718 let 50 % – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci. /* povinný příplatek u Silvestrovského pobytu – ceny na
vyžádání v CK.

