SLOVINSKO 2021
Moravske Toplice – apartmány Trobentica***
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.
Apartmány se nachází v areálu termálního komplexu Terme 3000. Apartmánový komplex, který
nese typické architektonické prvky obce regionu Prekmurje, je ideálním místem, pokud hledáte něco
klidného a komfortního pro Vaši rodinu. Apartmány pro 2-3 osoby, 3-4 osoby, 5 osob, které se
nacházejí v apartmánové vesničce, nabízí volnost a pohodlí pro ty, kteří chtějí jednoduše „vyjít
z domu“ a vyrazit na pěší či cyklistickou túru nebo strávit den v termálních lázních.
Apartmány jsou vybaveny koupelnou, WC, ložnicí, obývacím pokojem s kuchyní, SAT-TV a terasou.
Hosté mají neomezený vstup do termálního komplexu Terme 3000.
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.
6.1. – 29.1.
11.6. – 25.6.
26.11. – 24.12.

řádné lůžko v apartmánu
pro 2-3 osoby
řádné lůžko v apartmánu
při obsazení 1 osobou
přistýlka osoba nad 15 let
– sleva
přistýlka dítě 12-15 let –
sleva
přistýlka dítě 6-12 let –
sleva
přistýlka dítě do 6 let
1x oběd (v restauraci
hotelu Ajda)

Noci:
Ne, Po, Út,
St, ČT
1 350,-

Noci:
Pá, So
1 450,-

1 850,-

1 990,-

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
1 390,1 490,1 950,-

2 090,-

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
1 450,1 590,1 990,-

2 250,-

10 %
30 %
50 %
ZDARMA
420,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí v apartmánech pro 2-3 osoby (stravování formou bufetu je
zajištěno v restauraci hotelu Termal), neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000 (v den
příjezdu od 14,00, v den odjezdu do 11,00), neomezený vstup do sauny hotelu Termal, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti do 7 let zdarma, děti 7-18
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. Ceny apartmánů pro 3-4 osoby a 5 osob na vyžádání
v CK.

