MAĎARSKO 2021
Hévíz – Thermal Aqua Ensana Health Spa Hotel – ALL INCLUSIVE
Praha – Hévíz 524 km, Brno – Hévíz 321 km, Ostrava – Hévíz 471 km, Písek – Hévíz 439 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 srdci lázeňského městečka Hévíz, 500 m od
termálního jezera. Na hotelové hosty čeká rozmanité množství léčebných, wellness a fitness programů.
Pokoje STANDARD (22 m²) 1. - 3. patro s možností přistýlky pro dítě, s výhledem na lesopark nebo
na město. Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s vanou, WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi
zdarma, trezor, mini-bar (za poplatek), možnost propojení pokojů. Při rezervaci je možno uvést
požadavek na výhled, který je bez garance.
Pokoje SUPERIOR (22 m²) 4. a 7. patro s možností přistýlky pro dítě, s výhledem na město.
Vybavení pokojů: klimatizace, koupelna s vanou nebo sprchou, WC, fén, župan, TV, telefon, Wi-Fi
zdarma, trezor, mini-bar (za poplatek), varná konvice, káva, čaj, možnost propojení pokojů. Pokoje
jsou kompletně renovované.
Hotelové služby
Restaurace „Aurea“ se zimní zahradou, drink-bar, kavárna, recepce, výtah, připojení Wi-Fi zdarma,
dětské hřiště, herna pro děti, dětské programy v létě. Služby za poplatek: pokojová služba, mini-bar
(kromě minerální vody), parkování na parkovišti, půjčovna aut a kol. Hotel je nekuřácký.
ALL INCLUSIVE SERVICE
07.00 – 10.00: snídaně formou bufetu
10.00 – 11.00: kontinentální snídaně
10.00 – 15.00: bylinný čaj a ovoce v léčebném oddělení
12.00 – 14.00: lehký oběd formou bufetu
15.00 – 17.00: odpolední čaj – moučníky, čaj, káva a zmrzlina
18.00 – 21.00: večeře formou bufetu
11,00 – 22,00: nealko nápoje – minerální voda, ovocné a zeleninové džusy, káva, čaj
NOVĚ: 11,00 – 22,00: domácí vína a točené pivo
1 láhev minerální vody na pokoj denně.
Fitness, wellness, sport
Hotel nabízí neomezené využívání všech termálních bazénů (venkovní plavecký bazén 20-26 °C (v
létě), zážitkový bazén o celkové rozloze 200 m² a teplotě 29 °C vč. atrakcí jako jacuzzi, masážní
trysky, gejzír a vodopád, 2x vnitřní termální bazén 34 °C a 37 °C, vnitřní brouzdaliště 30-32 °C,
vnitřní dětský bazén se skluzavkou 30-32 °C). Dále k dispozici sauny, venkovní Kneippův bazén v
zahradě (v létě), fitness, sluneční terasa, stolní tenis, skupinové sportovní programy.
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. – 23.12.)
SLEVA 25 % u pobytu 3 noci v období 15.11. – 23.12.

11.1. – 1.3.
15.11. – 23.12.
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžk. pokoj SUPERIOR
přistýlka dítě 6-14 let
přistýlka dítě do 6 let
povinný příplatek 24.12, 25.12, 26.12. / os. / noc
povinný příplatek 31.12. / os. / noc
povinný příplatek 31.12. / dítě 6-14 let / noc
pes / noc
příplatek za balíček „WELCOME TO HÉVÍZ“ /
osoba (1x masáž celého těla 40 min. + 1 vstupenka
do termálního jezera)
příplatek za balíček „RELAX & BEAUTY“ / osoba
(1x hydratační procedura obličeje 50 min., 1x
masáž celého těla 50 min.)

2 390,2 990,2 790,3 690,1 390,ZDARMA
590,-

2.1. – 11.1.
1.3. – 21.6.
1.10. – 15.11.
2 590,3 190,2 890,3 890,1 390,ZDARMA
590,1 190,-

21.6. – 1.10.
23.12. – 2.1.2022
2 750,3 390,3 090,4 090,1 390,ZDARMA
290,4 790,2 395,590,-

2 390,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování, stravování ALL INCLUSIVE (od Check-in do Check-out, v den
příjezdu a odjezdu oběd není v ceně!!), spotřebu minerální vody z mini-baru, neomezené využívání
všech hotelových bazénů, zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,7 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, parkování
3 EUR / auto / noc – platba na místě (u pobytu 7 nocí a více je parkování ZDARMA), vstupné do
termálního jezera, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: uvedené akce nelze kombinovat, t.z. nelze získávat více nocí ZDARMA v rámci 1 pobytu
(např. 8=6, 12=9 atd.).
UPOZORNĚNÍ – ÚDRŽBY BAZÉNŮ (Předběžné termíny, právo na změnu vyhrazeno.):
zážitkový bazén: 3.10. – 5.10.

