MAĎARSKO 2021
Kehidakustány – Kehida Termál Hotel****
Praha – Kehidakustány 523 km, Brno – Kehidakustány 320 km, Ostrava – Kehidakustány 466 km,
Písek – Kehidakustány 433 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.
Kehida Termál Hotel se nachází ve společné budově s Léčebnými a zážitkovými lázněmi
Kehida. Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje SUPERIOR (pokoje po rekonstrukci) s možností 1
přistýlky nebo 2 přistýlek (rozkládací gauč – vhodné pouze pro 2 děti do 12 let), rodinné pokoje (2
lůžková ložnice + dětský pokoj s možností 1 dětské postýlky a 1 dětské přistýlky). Vybavení pokojů:
klimatizace, koupelna s vanou nebo sprchových koutem, fén, WC, župan, osuška do lázní, TV, WiFi, mini-bar, trezor.
Hotelové služby
Restaurace DEÁK nabízí snídaně a večeře formou bohatého bufetu (tradiční maďarská kuchyně,
regionální speciality z údolí řeky Zala, mezinárodní kuchyně, vegetariánská a wellness jídla).
Vybraná maďarská vína z různých vinařských oblastí Maďarska. Pětkrát týdně diskrétní živá hudba.
Příjemná zahrádka, kavárna, cukrárna, snack bar v lázeňské části.
Recepce, dětský koutek, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, zdarma: parkování, Wi-Fi
připojení, půjčovna kol.
Fitness, wellness, sport
Hosté využívají všechny zóny Léčebných a zážitkových lázní Kehida: vnitřní zážitkový bazén,
whirlpool (28-30 ºC), venkovní zážitkový bazén (23-28 ºC), vnitřní kruhový bazén s léčivou vodou
(34-36 ºC), vnitřní termální bazén na cvičení (34-36 ºC), venkovní bazén s vlnobitím – hluboký (2224 ºC), divoká řeka a ochlazovací bazén hluboký (28-30 ºC), venkovní plavecký bazén (21-26 ºC),
brouzdaliště (26-30 ºC), venkovní plavecký bazén (28-32 ºC), venkovní termální sedací bazén (34-36
ºC), termální sedací bazén zakrytý (34-36 ºC), venkovní termální sedací bazén velký (34-36 ºC),
vnitřní a venkovní tobogán, dětské brouzdaliště se skluzavkou (30-32 ºC). Svět sauny (finská sauna,
aroma kabina, parní kabina, infra sauna, Kneippova lázeň, termální jacuzzi). Fitness sál, aqua fitness,
stolní tenis, venkovní šachy, ruské kuželky a půjčovna kol zdarma.
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, 5 = 4 (2.1. – 22.12., kromě SVÁTKU 22.10. – 2.11.)

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžkový pokoj SUPERIOR
příplatek za rodinný pokoj / osoba / noc
přistýlka dítě do 5 let
přistýlka dítě 5-12 let
přistýlka dítě 12-16 let

1.4. – 18.6.
1.9. – 22.12.
kromě SVÁTKŮ
2 090,2 750,160,ZDARMA
1 190,1 490,-

18.6. – 1.9.

2 550,3 190,160,ZDARMA
1 490,1 890,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, 1denní neomezené vstupné do termálních lázní, sauny, fitness, WiFi, zapůjčení županu, osušky do lázní, uzavřené parkoviště, zapůjčení kol, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,1 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. Uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí
ZDARMA v rámci jednoho pobytu.

AKCE 6 = 5, 7 = 6 (2.1. – 22.12., kromě SVÁTKU 22.10. – 2.11.)

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR
1 lůžkový pokoj SUPERIOR
příplatek za rodinný pokoj / osoba / noc
přistýlka dítě do 5 let
přistýlka dítě 5-12 let
přistýlka dítě 12-16 let

1.4. – 18.6.
1.9. – 22.12.
kromě SVÁTKŮ
1 890,2 490,150,ZDARMA
1 090,1 390,-

18.6. – 1.9.

2 290,2 890,150,ZDARMA
1 290,1 790,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, 1denní neomezené vstupné do termálních lázní, sauny, fitness, WiFi, zapůjčení županu, osušky do lázní, uzavřené parkoviště, zapůjčení kol, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,1 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 5 nocí. Uvedené AKCE nelze kombinovat, tzn. nelze získávat více nocí
ZDARMA v rámci jednoho pobytu.

