TERMÁLY
LÁZNĚ
HORY

ČESKÁ REPUBLIKA
SLOVENSKO • MAĎARSKO

Seznam a řazení kapacit v katalogu
PRAHA A BRATISLAVA
Praha 6
Hotel DAP
Praha
Hotel Karlín
Bratislava
Hotel Barónka
Bratislava
Hotel Plus
LÁZNĚ V ČESKÉ REPUBLICE
Františkovy Lázně
Hotel Melodie
Mariánské lázně
Lázeňské hotely
Mariánské lázně
Lázeňský hotel Royal
Konstantinovy lázně
Lázeňské domy
Karlovy Vary
Bohemia Lázně
Karlovy Vary
Lázeňská léčebna Mánes
Karlovy Vary
Penzion Fan
Poděbrady
Hotel Felicitas
Velké Losiny
Wellness Hotel Diana
Karlova Studánka
Hotel Džbán
Jeseník
Hotel Slunný dvůr
Teplice nad Bečvou
Lázeňský dům Moravan
Luhačovice
Lázeňské hotely
Luhačovice
Wellness Hotel Pohoda
Luhačovice
Vila Antoaneta
Luhačovice
Vila Valaška
Luhačovice
Hotel Miramare
Luhačovice
Boutique Hotel Radun
Luhačovice
Hotel Alexandia
Zlín - Kostelec
Hotel Lázně Kostelec

5
5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
9
10
10
11
11
11
12
12
12

LÁZNĚ A TERMÁLY NA SLOVENSKU
Piešťany
Hotel Máj
Piešťany
Penzion Daninger
Piešťany
Slovenské léčebné lázně
Piešťany
Hotel Park
Piešťany
Hotel Magnólia
Bojnice
Kúpele Bojnice
Trenčianské Teplice
Hotel Flóra
Rajecké Teplice
Lázeňské hotely
Lúčky
Kúpele Lúčky
Bešeňová
Hotel Summit
Bešeňová
Penzion Fontána
Liptovský Michal
Vila Michal
Partizánska Ľupča
Penzion Šindléry
Liptovská Teplá
Vila pri Váhu
Liptovská Teplá
Apartmánový dům Polónyi
Vlašky
Chata Vlašky
Sladkovičovo
Termální koupaliště Vincov Les
Podhájska
Apartmány Podhájska I.
Podhájska
Penzion Jople
Podhájska
Studia a srub ALFA
Podhájska
Apartmány a chatky Podhájska II.
Podhájska
Apartmánový dům Relax
Podhájska
Vilka Podhájčanka
Podhájska
Penzion Karen
Podhájska
Penzion Termál
Radava
Penzion Iveta
Trávnica
Penzion U Kapličky
Štúrovo
Studia na Vadaši
Štúrovo
Apartmány na Vadaši
Štúrovo
Dům Petra
Štúrovo
Studia Petra
Veľký Meder
Apartmány Kovács
Veľký Meder
Apartmány U Roberta
Veľký Meder
Apartmány Forró I.
Veľký Meder
Apartmány Forró II.
Veľký Meder
Apartmány Aquasleep I.
Veľký Meder
Apartmány Aquasleep II.
Veľký Meder
Privát Márk
Veľký Meder
Penzion Ariel
Veľký Meder
Apartmány Family
Veľký Meder
Apartmány Karmon Park
Veľký Meder
Penzion Baden
Veľký Meder
Apartmány Tímea
Veľký Meder
Apartmány Taktik
Veľký Meder
Apartmány Elba
Veľký Meder
Apartmány Andrea
Veľký Meder
Apartmány Viola
Veľký Meder
Apartmány Ladislav Kiss
Veľký Meder
Penzion Györy
Veľký Meder
Vila Anna
Veľký Meder
Apartmány Libardiová
Veľký Meder
Wellness Hotel Orchidea
Veľký Meder
Hotel Plauter Kúria
Patince
Apartmány Emma
Patince
Apartmány Maják
Patince
Hotel Family Olive
Patince
Penzion Korzika
Patince
Penzion Bonaparte
Patince
Hotel Garni Harmonia
Patince
Chatky Family Resort
Turčianské Teplice
LD Veľká Fatra a LD Aqua
Lázně Vyšné Ružbachy
Lázeňské domy
Dolná Strehová
Hotel Aquatermal
Ľubovnianské Kúpele
Hotel Ľubovňa
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13
13
14
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
26
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4
4
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REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Frymburk
Wellness Hotel Frymburk
Železná Ruda
Wellness Hotel Horizont
Železná Ruda
Hotel Špičák
Železná Ruda
Hotel Ostrý
Srní
Hotel Srní
Srní
Depandance Šumava
České Budějovice
Hotel Adler
Černá v Podšumaví
Hotel Racek
Třeboň
Hotel Galerie
Telč
Hotel U Černého orla
Slapy nad Vltavou
Apartmány Slapy Venta
Máchovo jezero
Penzion Fami
Máchovo jezero
Rezidence Fami
Hluboká nad Vltavou
Sporthotel Barborka
Hluboká nad Vltavou
Hotel Záviš z Falkenštejna
Hluboká nad Vltavou
Hotel Podhrad
Slavonice
Hotel Arkáda
Buzice
Penzion u Kohoutka
Řevnice
Hotel Grand
Jindřichův Hradec
Hotel Concertino
Liberec
Grand Hotel Imprerial
Liberec
Hotel Babylon
Benecko
Hotel Star
Horní Polubný
Chalupa U Smrku
Harrachov
Hotel Pytloun
Harrachov
Orea Resort Sklář
Špindlerův Mlýn
Orea Resort Horal
Seč – Ústupky
Hotel Jezerka
Zlaté Hory – Dolní Údolí
Penzion V Gruntě
Zlaté Hory
Hotel Praděd
Vidly
Horský Hotel Vidly
Mikulovice
Penzion Na palubě
Malá Morávka
Horský Hotel Brans
Rešov
Penzion nad Vodopády
Karlov pod Pradědem
Hotel Moravice
Karlov pod Pradědem
Hotel Kamzík
Lomnice u Rýmařova
Penzion Lomnický Šenk
Loučná nad Desnou
Hotel Pod Jedlovým vrchem
Svojanov u Moravské Třebové Rekreační areál Motýlek
Čeladná
Horský hotel Čeladenka
Trojanovice
Hotel U Lip
Bílá
Hotel Bauer
Milovy
Orea Resort Devět Skal
Pavlov
Wellness Hotel Iris
Blansko
Wellness hotel Panorama
Blansko
Hotel Skalní Mlýn
Trnava u Zlína
Penzion Karolína
Trnava u Zlína
Penzion Úsvit
Hodonín
Hotel Panon
Hustopeče
Hotel Centro
Lednice
Penzion Onyx
Valtice
Hotel Apollon
REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ NA SLOVENSKU
Senec
Holiday Village
Senec
Hotel Zátoka
Šamorín - Čilistov
Hotel Kormorán
Raztočno
Hotel Remata
Terchová
Hotel Fatra
Zázriva
Dřevěnice Jánošikov dvor
Orava – Vitanová
Hotel Orava
Brezovica
Grand Hotel Oravský Háj
Zuberec
Penzion Hubert
Demänovská Dolina
Ski & Wellness Rezidence Družba
Demänovská Dolina
Hotel Marmot Ján Šverma
Demänovská Dolina
Hotel Tři Studničky
Demänovská Dolina
Wellness Hotel Grand
Demänovská Dolina
Hotel SNP
Demänovská Dolina
Hotel Repiská
Demänovská Dolina
Penzion Josef
Demänovská Dolina
Apartmány Vierka
Demänovská Dolina
Chata Katarina
Demänovská Dolina
Chaty Jasná
Liptovský Ján
Penzion UNA
Liptovský Ján
Hotel Máj
Liptovský Ján
Hotel Ďumbier
Liptovský Ján
Penzion Aurel
Liptovský Ján
Hotel Svätojánsky kaštieľ
Tále
Hotel Srdiečko
Liptovský Trnovec
Domečky U Raka
Liptovský Mikuláš
Apartmány Liptov
Liptovský Mikuláš
Penzion Fako
Liptovský Mikuláš
Holiday Village Tatralandia
Liptovské Matiašovce
Apartmány Anička
Poprad
Aquacity Poprad
Poprad
Hotel Satel
Štrbské Pleso
Hotel Trigan Baník
Štrbské Pleso
Hotel FIS
Nový Smokovec
Lázně Nový Smokovec
Štola
Penzion Monty Ranch
Veľký Slavkov
Resort Tatry Holiday
Starý Smokovec
Grandhotel Starý Smokovec

26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
28
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29
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29
29
30
30
30
30
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31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
43
43
43
43
44
44

Starý Smokovec
Apartmány koliba Kamzík
Horný Smokovec
Grand Hotel Bellevue
Stará Lesná
Penzion Baďo
Tatranská Lomnica
Grandhotel Praha
Tatranská Lomnica
Hotel Titris Odborár
Tatranská Lomnica
Hotel Urán
Tatranská Lomnica
Vila Anička
Tatranská Lomnica
Hotel Morava
Tatranská Lomnica
Vila Beatrice
Tatranská Lomnica
Vila Júlia
Tatranská Lomnica
Vila Magnólia
Tatranské Matliare
Hotely Hutník I. a II.
Ždiar
Hotel Magura
Čingov
Park Hotel Čingov
Čingov
Hotel Čingov
Smižany
Penzion Mária
Arnutovce
Penzion Úsměv
LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ V MAĎARSKU
Budapešť
Aquaworld Resort Budapešť
Mosonmagyaróvár
Aqua hotel Termal
Györ
Hotel Rába
Bükfürdő
Hotel Caramell Premium Resort
Bükfürdő
Hotel Piroska
Bükfürdő
Hotel Repce
Bükfürdő
Hotel Repce Gold
Bükfürdő
Danubius Health Spa Resort Bük
Bükfürdő
Greenfield hotel Golf & Spa
Bükfürdő
Apartmánový dům Szanyi
Bükfürdő
Penzion Szanyi
Bükfürdő
Apartmánový dům Siesta
Sarvár
Hotel Wolf
Sarvár
Penzion Wolf
Sarvár
Danubius Health Spa Resort Sárvár
Hevíz
Hotel Lotus Therme &Spa
Hevíz
Natur Med Carbona
Hevíz
Europa FIT
Zalakaros
Wellness Hotel Karos Spa
Tapolca
Hotel Pelion
Harkány
Hotel Ametiszt
Hajdúszoboszló
Hungarospa Thermal Hotel
NAŠE TIPY
Patince
Wellness hotel Patince
Bešeňová
Gino Paradise Bešeňová
Trenčianské Teplice
Parkhotel na Baračke

e-PODHAJSKA.CZ
VELKYMEDER.CZ

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ A ZKRATEK
L – Lůžko

Bg – Bungalov

P – Přistýlka

Ap.–Apartmán

D – Dětská cena platí pro děti

St.–Studio

od 3 let, není-li uvedeno jinak.

1/1 – Jednolůžkový pokoj

Číslo udává maximální věkovou

1/2 – Dvoulůžkový pokoj

hranici pro poskytnutí slevy.

1/3 – Třílůžkový pokoj

MDP – Minimální délka pobytu

1/4 – Čtyřlůžkový pokoj

§ – Zájezd je pojištěn ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
§ – Zájezd je pojištěn ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., v případě,
že je dokoupena minimálně polopenze.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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44
45
45
45
45
45
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
56
56
56

Orientační mapky
Česká republika
Krkonoše
str. 30–31

Západní Čechy

Český Ráj

str. 5–8

str. 8, 28,32

Praha

Jeseníky

str. 8–9, 32–34

str. 4

Východní Čechy
str. 29–30

Beskydy
str. 34–35

Moravský kras
str. 35–36

Valašsko
str. 9–12

Jižní Čechy
str. 27–29

Šumava

Jižní Morava

str. 26–27

str. 12,35–36

Pieniny, L‘ubovňa
str. 26
Roháče a Orava
str. 38
Belianské Tatry
Liptov

str. 47

str. 16–17,41–42,56

Malá a Velká Fatra
str. 15,37–38

Vysoké Tatry
str. 42–47

Nízké Tatry
str. 38–41

Slovenský Ráj
str. 47

Západní Slovensko
str. 13–15,56

Střední Slovensko
str. 25

Bratislava
str. 4

Jižní Slovensko
(termály)
str. 17–25, 37,56

Slovenská republika

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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NAŠE OCENĚNÍ A CERTIFIKÁT
Cestovní kancelář DCK REKREA OSTRAVA s.r.o.
obdržela 3. místo v kategorii

Společnost DCK REKREA OSTRAVA s.r.o.
byla vyhodnocena jako 3. nejlepší firma v soutěži

Cestovní kancelář DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
získala certifikát

„Nejlepší cestovní kancelář pro pobyty
v České republice“ za rok 2015

Vodafone Firma roku 2016
Moravskoslezského kraje

Český systém kvality služeb

na slavnostním galavečeru veletrhu Holiday World ve Španělském sále Pražského
hradu. Toto ocenění profesionálů v cestovním ruchu nám bylo uděleno v rámci
prestižní ankety TTG Travel Awards.

Slavnostní vyhlášení výsledků podnikatelské soutěže se
konalo 20.10.2016 v Ostravě v hotelu Mamaison Imperial.
Vyhlašovatelem soutěže byl deník Hospodářské noviny.

Nabízíme Vám, našim klientům, atraktivní a osvědčené
produkty a poskytujeme služby nejvyšší kvality.
Spokojenost zákazníka je naší prioritou.

Ubytování
Ub
t á ívP
Praze a v B
Bratislavě
ti l ě
HOTEL DAP  PRAHA

Nově zrekonstruovány, moderně zařízený Hotel
DAP*** – Dům armády Praha, se nachází jen několik
minut od Pražského hradu, odkud můžete poznávat
zákoutí historické Prahy – Karlův most, Staroměstské
náměstí, Malou Stranu.
Hotel je situovaný ve středu jedné z nejvýznamnějších pražských čtvrtí Dejvice na Vítězném náměstí.
V hotelu můžete využít restauraci, saunu, masáže,
fitness (ergometr veslovací, ergometr crossový,

HOTEL BARÓNKA  BRATISLAVA

R17.001
rotoped magnetický, 2x ergometr cyklistický). Rero
zervujte si také celodenní výlety i okružní jízdy po
ze
historickém centru Prahy.
his
UBYTOVÁNÍ:
UB
V jjednolůžkových a dvoulůžkových klimatizovaných
pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním
po
zařízením. V pokojích je TV/SAT, budík a internetové
za
připojení. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
př
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze nebo plné penze na místě.
ko
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt s domácím zvířetem 300 Kč/den. Dětská postýlka 420 Kč/noc.
Termín
L 1/2
P
D 2–12 L 1/1
05.01.–23.12.
940
630
480
940
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup možný kdykoliv.

R17.003

HOTEL KARLÍN  PRAHA

H Karlin se nachází v blízkosti centra Prahy na
Hotel
hlavní třídě u metra, 2 stanice metrem do historického centra. Hostům je k dispozici stylová restaurace
Cafe Karlin, lobby bar.
UBYTOVÁNÍ: Jednolůžkové až třílůžkové pokoje

4

H
Hotel
Barónka***
TTermín
1/2
P
1/1
02.01.–26.12. 1 130
790
1 940
Cena za osobu/noc se snídaní, volným vstupem do bazénu
a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Hotel Barónka****
Termín
1/2
1/1
02.01.–26.12.
1 400
2 210
Cena za osobu/noc se snídaní, volným vstupem do bazénu
a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

T
Termín
L 1/2 L 1/3
P
L 1/1
110.01.–31.03.
460
410
270
680
850
680
340
1 290
331.03.–13.04.
113.04.–17.04. 1 050
840
410
1 620
850
680
340
1 290
117.04.–30.04.
330.04.–01.06. 900
710
410
1 390
850
680
340
1 290
001.06.–01.07.
730
600
340
1 190
001.07.–31.08.
31.08.–01.11.
900
710
410
1 390
01.11.–28.12.
460
410
270
680
Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 3 noci.

HOTEL PLUS  BRATISLAVA

bazén, moderní fitness, saunu, solárium a možnost
ba
objednání masáží.
ob
UBYTOVÁNÍ:
UB
Ve dvoulůžkových pokojích standard s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, chladáln
ničkou a sušičem na vlasy. V pokojích**** je navíc
nič
LCD TV/SAT, klimatizace, trezor a minibar.
LC
SSTRAVOVÁNÍ:
T
V cceně pobytu snídaně formou švédských stolů.
Hotel Barónka se nachází ve východní části Bratislavy.
Klidné a příjemné prostředí hotelu je vhodné pro rodiny s dětmi, dále pro regenerační pobyty a nejrůznější obchodní setkání.
Hotel nabízí výběr ubytování podle náročnosti klientů buď ve 4* nebo 3* pokojích. V hotelu je možnost
připojení k internetu pomocí Wi-Fi. Pro potřeby klientů je připraveno relaxační centrum, kde naleznete

R17.002
možností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny
sm
vlastním sociálním zařízením, TV, varnou konvicí
vla
s ppříslušenstvím a připojení k internetu.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
ST
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na služby zdarma Dítě
SL
3–6 let v pokoji na lůžku 50% sleva.
3–

R17.004
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích Standard Plus s možno
ností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV
aW
Wi-Fi připojení.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobyt snídaně. Možnost dokoupení obědů
a vvečeří na místě.
SL
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,7 EUR/osoba a noc,
pla
platba na místě. Pobyt se psem 7 EUR/noc.

H Plus se nachází na okraji Bratislavy v městské
Hotel
části Ružinov – Trnávka, s dobrým spojením do centra (5 km), nedaleko obchodního centra Avion Shopping Park a letiště M.R. Štefánika (2 km).
V hotelu je restaurace, lobby bar, bufet, bistro a zajišťují se konferenční služby. Hotel je vzdálen necelý
1 km od přírodního jezera Zlaté Piesky a 23 km od
Slunečních jezer na Senci.

T
Termín
L 1/2
L 1/3 D 3–12 L 1/1
001.01.–31.03.
660
470
330
1 040
31.03.–01.07.
710
470
330
1 150
01.07.–31.08.
660
470
330
1 040
31.08.–01.11.
710
470
330
1 150
01.11.–29.12.
660
470
330
1 040
29.12.–01.01.
710
470
330
1 150
Cena na osobu v pokoji/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
HOTEL MELODIE  FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

R17.005
Fr
Františkovy
Lázně jsou jedním ze tří evropských proslu
slulých západočeských lázeňských měst. Jako lázeňsk
ské středisko vznikly kolem roku 1793. V nejbližším
ok
okolí lázní jsou mohutná ložiska silně mineralizované
sla
slatiny, jenž se zasloužila o světové jméno Františkový Lázní. Kromě slatiny proslavilo tyto lázně rovněž
vých
24 minerálních pramenů.
Ho
Hotel Melodie se nachází poblíž kolonády v městsk
ském lesním parku. Hotel je chráněnou památkou,
kt
která byla v roce 1998 plně rekonstruována a interiér
m
moderně vybaven. Hotel má vlastní parkoviště hlída kamerovým systémem (pro hosty bezplatné).
dané
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
ne
nebo dvoulůžkových apartmánech s vlastním sociální
ním zařízením, TV/SAT a připojením k internetu přes
W
Wi-Fi, apartmány mají navíc balkon.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu

pobytu. Snídaně je formou bufetu, večeře formou
menu. Večeře 160 Kč/osoba a večeře, dítě 2–12 let
130 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma
(dětská postýlka na vyžádání). Parkování v zadním
traktu zdarma.

PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na
místě. Pes 90 Kč/den. Neobsazené lůžko 250 Kč/noc.
Příplatek za apartmán 100 Kč/osoba a noc.
Rekreační pobyt
Termín
L
D 2–12
003.01.–31.03.
650
550
750
550
331.03.–30.04.
850
550
330.04.–01.10.
750
550
001.10.–21.12.
850
550
221.12.–03.01.
CCena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kkdykoliv.
§
SSeniorský pobyt 55+
L
D 2–12
TTermín
800
680
003.01.–21.12.
CCena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je v týdennních cyklech s nástupem v neděli. Minimální délka pobytu je
§
5 nocí.

LÁZEŇSKÉ HOTELY  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

R17.006

Sleva
y tu 5 %

u pob

od 21

noc í

Hotel Svoboda
Léčbu, wellnes a relaxaci dokonale poskytnou
Léčebné lázně Mariánské Lázně. Léčba, relaxace
a wellness jsou zde umocněny atmosférou zrekonstruovaných lázeňských hotelů k příjemnému odpočinku a relaxaci.
Léčebné pobyty jsou vhodné pro klienty s problémy
pohybového aparátu, onemocněním ledvin či dýchacího aparátu, gynekologickými a metabolickými
onemocněními. Mariánské Lázně nabízí nejen tradiční léčení, ale také širokou nabídku relaxačních
a wellness pobytů pro načerpání energie. Relaxace
jde ruku v ruce s dobrou kondicí, wellness a beauty.
Wellness a relaxační pobyty jsou vhodné pro každého
bez rozdílu.
UBYTOVÁNÍ:
a) Hotel Imperial****
Ve dvoulůžkových pokojích Superior s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením na internet
přes Wi-Fi, minibarem, sejfem, fénem, županem
a froté pantoflemi. Příplatek za výhled na Goethovo
náměstí 150 Kč/pokoj a noc.
b) Grandhotel Pacifik****
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Superior s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením
na internet přes Wi-Fi, minibarem, sejfem, fénem,
županem a výhledem do vedlejší ulice nebo do zadního traktu.
c) Spa Resort Butterfly****
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Superior s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením
na internet přes Wi-Fi, minibarem, sejfem, fénem
a županem.
d) Hotel Vltava****
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Komfort s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením
na internet přes Wi-Fi (za poplatek), minibarem, fénem a výhledem do zadního traktu nebo na les.
e) Hotel Svoboda***
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Komfort s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením
na internet přes Wi-Fi (za poplatek), minibarem a výhledem do parku.

Hotel Vltava
f) Hotel Labe***
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Komfort s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, minibarem,
sejfem a fénem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně, polopenze nebo plná penze
dle druhu pobytu. Možnost dokoupení obědů v hotelech Imperial, Pacifik a Butterfly a Vltava 290 Kč/
osoba a oběd. Možnost dokoupení obědů v hotelech
Svoboda a Labe 235 Kč/osoba a oběd.
SLEVY:
Děti do dovršení věku 4 let mají pobyt zdarma (při
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se dvěma dospělými osobami).

Hotel Labe

Sleva
Sle 5% na všechny pobyty od 21 nocí v hotelech
Imperial,
Pacifik a Butterfly
Im
BONUSY:
BO
Každodenní
volný vstup do hotelových bazénů a saun.
Ka
Pravidelné
hudební večery v hotelech. Přednášky,
Pr
kulturní
programy a animační programy ve fitness
ku
centru
ce a bazénu. Výlety a vycházky s průvodcem.
PŘÍPLATKY:
PŘ
Lázeňský
poplatek od 18–70 let 15 Kč/osoba a den,
Lá
platba
pla na místě. Malý pes 270 Kč. Příplatek za vánoční
program
je 870 Kč/osoba a pobyt u všech hotelů.
pr
Příplatek
za silvestrovský program 3 180 Kč/osoba
Př
a pobyt
v hotelu Imperiál, 2 890 Kč/osoba a pobyt
p
v hhotelu Butterfly a Pacifik a 2 320 Kč/osoba a pobyt
v hotelech
Vltava, Svoboda a Labe. Děti do 12 let mají
h
50%
50 slevu na vánoční a silvestrovský příplatek.
DOPRAVA:
DO
Parkování
je možné u hotelu Butterfly a Imperiál
Pa
v podzemních
garážích 270 Kč/den, na hlídaném
p
parkovišti
u hotelu
pa
Nové
No Lázně 170 Kč/den nebo u hotelu Centrální Lázně
a Maria
M Spa 150 Kč/den. Doporučujeme rezervovat
parkování
předem. Možnost parkování se nabízí také
pa
na centrálním parkovišti přímo v centru města (za
městským
divadlem).
mě
V cceně pobytu Program Minirelax (2 noci):
2x ubytování s polopenzí a uvítacím nápojem, léčebné procedury: 1x minerální koupel s přírodním
če
CO2, 1x klasická masáž částečná a 1x suchá plynová
láz
lázeň CO2.
V cceně pobytu Program Minikúra (3–6 nocí):
Ubytování
Ub
s polopenzí a uvítacím nápojem, 2 léčebné
procedury denně (z určeného výběru procedur).
pr
V ceně pobytu Relaxační lázeňská dovolená
(7 nocí):
7x ubytování s polopenzí a uvítacím nápojem, základní lékařské vstupní a výstupní vyšetření, závěrečná lékařská zpráva, pitná kúra, 12 léčebných
procedur dle doporučení lékaře (kromě neděle).
V ceně pobytu Klasický léčebný pobyt:
Ubytování s plnou penzí a uvítacím nápojem, lékařské vstupní a závěrečné vyšetření, závěrečná lékařská
zpráva, kontrolní vyšetření dle potřeby, laboratorní
vyšetření, 24 léčebných procedur týdně dle předpisu lékaře (kromě neděle), pitná kúra, 24 hodinová
lékařská pohotovostní služba a 24 hodinová služba
zdravotní sestry.

Hotel Imperial

Spa Resort Butterfly
R k č í pobyt
Rekreační
b t
Termín
La
Lb
Lc
Ld
L e,f
08.01.–28.02. 1 600 1 410 1 160 970 880
28.02.–13.04. 2 060 1 800 1 640 1 230 1 140
13.04.–01.11. 2 400 2 140 1 880 1 620 1 530
01.11.–01.12. 2 060 1 800 1 640 1 230 1 140
01.12.–25.12. 1 600 1 410 1 160 970 880
25.12.–08.01. 2 400 2 140 1 800 1 620 1 530
Cena za osobu/noc se snídaní a uvítacím nápojem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv.
§
Program Minirelax
Termín
La
Lb
Lc
Ld
L e,f
08.01.–28.02. 4 590 4 220 3 710 3 150 3 220
28.02.–13.04. 5 680 5 160 4 840 4 020 3 740
13.04.–01.11. 6 360 5 840 5 320 4 800 4 520
01.11.–01.12. 5 680 5 160 4 840 4 020 3 740
01.12.–25.12. 4 590 4 220 3 710 3 150 3 220
25.12.–08.01. 6 360 5 840 5 320 4 800 4 520
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a uvítacím nápojem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§
Program Minikúra
Termín
La
Lb
Lc
Ld
L e,f
08.01.–28.02. 2 250 2 070 1 810 1 700 1 560
28.02.–13.04. 2 790 2 530 2 370 1 960 1 820
13.04.–01.11. 3 130 2 870 2 610 2 350 2 210
01.11.–01.12. 2 790 2 530 2 370 1 960 1 820
01.12.–25.12. 2 250 2 070 1 810 1 700 1 560
25.12.–08.01. 3 130 2 870 2 610 2 350 2 210
Cena za osobu/noc s polopenzí a uvítacím nápojem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou
3 noci, maximálně 6 nocí.
§
Relaxační lázeňská dovolená
Termín
La
Lb
Lc
Ld
L e,f
08.01.–28.02. 15 440 14 120 12 350 11 550 10 570
28.02.–13.04. 19 180 17 360 16 240 13 370 12 390
13.04.–01.11. 21 560 19 740 17 920 16 100 15 120
01.11.–01.12. 19 180 17 360 16 240 13 370 12 390
01.12.–25.12. 15 440 14 120 12 350 11 550 10 570
25.12.–08.01. 21 560 19 740 17 920 16 100 15 120
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a uvítacím nápojem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§
Klasický léčebný pobyt
Termín
La
Lb
Lc
Ld
L e,f
08.01.–28.02. 2 610 2 420 2 160 2 090 1 820
28.02.–13.04. 3 180 2 920 2 760 2 350 2 080
13.04.–01.11. 3 520 3 260 3 000 2 740 2 470
01.11.–01.12. 3 180 2 920 2 760 2 350 2 080
01.12.–25.12. 2 610 2 420 2 160 2 090 1 820
25.12.–08.01. 3 520 3 260 3 000 2 740 2 470
Cena za osobu/noc s plnou penzí a uvítacím nápojem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně v České republice
LÁZEŇSKÝ HOTEL ROYAL  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Sleva
10 %

ve vyb
raných
termín
ech

Mariánské Lázně – Lázeňský hotel Royal **** je jedním z nejoblíbenějších hotelů v Mariánských Lázních.
Hotel Royal s nádherným výhledem na Mariánské
Lázně nabízí komfortní ubytování, restauraci a kavárnu s výbornou kuchyní, prvotřídní lázeňskou léčbu
na bázi přírodních léčivých zdrojů a komplexní služby
pod jednou střechou. Lázeňská léčba je zaměřena na
onemocnění pohybového aparátu, respirační, ledvin
a močových cest, metabolické, onkologické v remisi
a periferních cév a nervů. Individuální přístup, profesionální lázeňské a wellness služby a příjemné ubytování
v Mariánských Lázních ocení mladší i straší generace.
UBYTOVÁNÍ:
a) Pokoje Komfort – jednolůžkové pokoje standardních rozměrů a větší dvoulůžkové pokoje, koupelna se

R17.007

sprchou
nebo vanou, WC, vysoušeč vlasů, župan, TV/
sp
SAT,
SA telefon, lednička (minibar na vyžádání), Wi-Fi
nebo
ne LAN internetové připojení. Pokoje jsou orientované
va k sluneční straně převážně s francouzským oknem
nebo
ne s výhledem do přírody.
b) Pokoje a apartmány Superior – větší jednolůžkové
pokoje s výhledem do lesa, velké dvoulůžkové
lů
pokoje
po s balkonem a výhledem na město a apartmá se
dvěma
pokoji standardních rozměrů, koupelna se sprdv
chou
ch nebo vanou, WC, vysoušeč vlasů, župan, TV/SAT,
telefon,
lednička (minibar na vyžádání), Wi-Fi nebo
te
LAN
LA internetové připojení.
c) Pokoje a apartmány Deluxe – jednolůžkové
pokoje
po s výhledem na město a větší apartmá se dvěma
pokoji
po (některé s balkonem), koupelna se sprchou
nebo vanou, WC, vysoušeč vlasů, župan, TV/SAT, telefon, lednička (minibar na vyžádání), Wi-Fi nebo LAN
internetové připojení.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytů polopenze. Snídaně je
formou rautu, obědy a večeře výběr z menu, ovocné
a zeleninové saláty, ovoce, polední káva a dezert.
SLEVY:
10% sleva na pobyty od 7 nocí v těchto termínech:
01.01.–25.03., 23.04.–23.07. a 22. 10.–10.12.2017.
Při zakoupení pobytu se sleva odpočítává z tabulky.
Bonus pro všechny pobyty:
Mariánsko-lázeňská pitná kúra a volný vstup do
wellness centra (bazén, vířivky a páry), které slouží
výhradně
hotelovým hostům.
ý
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, parPŘ
kovné
ko před hotelem 120 Kč/den.
V cceně pobytu Léčebný pobyt:
Id
Ideální
pobyt pro Ty, kteří se chtějí věnovat sobě
a ppředevším své tělesné schránce. Pobyt je ideálním
řešením
různých zdravotních problémů.
řeš
Vstupní
lékařské vyšetření (při minimálně 14 denním
Vs
pobytu
kontrolní vyšetření), 16 léčebných procedur
po
v týdnu dle předpisu lékaře a zdravotního stavu
klienta.
kli
V ceně
c pobytu Impuls pro život:
Prevence
syndromu vyhoření. Ideální program pro
Pr

všechny, kteří cítí fyzické i psychické vyčerpání. Během několika dnů si nejen odpočinete od každodenního pracovního vytížení, ale načerpáte novou energii
a vitalitu. Doporučujeme pobyt min. na 2 týdny.
Vstupní lékařské vyšetření, konzultace s psychologem, 16 lázeňských procedur v týdnu dle předpisu
lékaře a zdravotního stavu klienta.
V ceně pobytu Královské láznění:
Nechte se hýčkat péčí vskutku královskou. Načerpejte
novou energii a odpočiňte si.
Vstupní lékařská konzultace (při minimálně 14 denním pobytu kontrolní a závěrečné vyšetření), 10
lázeňských procedur v týdnu dle předpisu lékaře
a zdravotního stavu klienta.
V ceně pobytu Léčebný Vital:
Vital wellness pobyt a budete zase fit. V hotelu Royal
Vás čeká úžasný odpočinek pro tělo i duši s bohatým
wellness programem. Wellness balíček je složený
z wellness procedur, optimální výživy a aktivního
pobytu pro obnovení vitality. Načerpejte novou energii v klidném a přátelském prostředí hotelu Royal
Mariánské Lázně. Vstupní lékařská konzultace (při
minimálně 14 denním pobytu kontrolní a závěrečné
vyšetření), 6 lázeňských procedur (např. 1x uhličitá
minerální koupel, 1x suchá uhličitá koupel, 1x aromatická perličková koupel, 1x částečná klasická aroma
masáž, 1x lymfoven a 1x parafín.
V ceně pobytu Relax:
Vyzkoušejte Relax pobyt v hotelu Royal. Co se Vám

vybaví při vyslovení slova relax? Pohoda, klid, odpočinek? Ano, a také ochutnávka lázní pro lázeňské
nováčky. To je náš Relax. Přijeďte si užít relaxační
pobyt do Mariánských Lázní a vyzkoušet lázeňské
a relaxační procedury do hotelu Royal.
Vstupní lékařská konzultace a kredit v hodnotě 950 Kč
na volný výběr procedur.
Léčebný pobyt a Impuls pro život
Termín
La
Lb
Lc
01.01.–26.03. 12 040
13 440
14 840
26.03.–23.04. 12 880
14 280
15 680
23.04.–24.09. 14 280
15 680
17 080
24.09.–22.10. 12 880
14 280
15 680
22.10.–10.12. 12 040
13 440
14 840
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Královské láznění
Termín
La
Lb
Lc
01.01.–26.03. 11 200
12 600
14 000
26.03.–23.04. 12 040
13 440
14 840
23.04.–24.09. 13 440
14 840
16 240
24.09.–22.10. 12 040
13 440
14 840
22.10.–10.12. 11 200
12 600
14 000
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Léčebný Vital
Termín
La
Lb
Lc
01.01.–26.03. 10 080
11 480
12 880
26.03.–23.04. 10 920
12 320
13 720
23.04.–24.09. 12 320
13 720
15 120
24.09.–22.10. 10 920
12 320
13 720
22.10.–10.12. 10 080
11 480
12 880
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Relax
Termín
Lb
Lc
Ld
01.01.–26.03.
9 520
10 920
12 320
26.03.–23.04. 10 360
11 760
13 160
23.04.–24.09. 11 760
13 160
14 560
24.09.–22.10. 10 360
11 760
13 160
22.10.–10.12.
9 520
10 920
12 320
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§

LÁZEŇSKÉ DOMY A SPA BOUTIQUE HOTEL LÖWENSTEIN  KONSTANTINOVY LÁZNĚ

Lázeňský dům Palacký
Od roku 1955 jsou Konstantinovy Lázně zaměřeny
na prevenci, léčbu a rekonvalescenci při kardiovaskulárních chorobách. Mezi vedlejší indikace patří
také choroby pohybového systému, výměny látkové
a dýchacího ústrojí. Chemický rozbor místní léčivé minerální vody dokazuje vůbec nejvyšší obsah volného
kysličníku uhličitého v celé České republice
UBYTOVÁNÍ:
a) ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, ledničkou a telefonem. Ubytování v lázeňských domech Prusík,
Jirásek, Palacký, Purkyně, Mánes a Marie.
b) ve dvoulůžkových a jednolůžkových apartmánech
s vlastním sociálním zařízením, smart TV s webovým
prohlížečem a vestavěnou Wi-Fi, 39“, gramofon, USB,
MP3 přehrávač, rádio, budík, telefon, vybavená kuchyňská linka včetně varné desky, trouby a lednice,

Lázeňský dům Jirásek
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žu
župany,
osobní váha a fén, pokojový trezor. Ubytová ve Spa Boutique Hotelu Löwenstein.
vání
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze nebo snídaně
dle druhu pobytu. Možnost dokoupení obědů 140 Kč/
os a oběd.
osoba
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba 18–70 let
d platba na místě.
a den,
c pobytu Zdraví z lázní:
V ceně
1x konzultace s lázeňským lékařem, 6x léčebná procedu (dle konzultace s lékařem) a 2x základní vstup do
dura
We
Wellness
centra Konstantin na 1,5 hod..
Bo
Bonus:
Vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní, hudební večer
a přednáška.
V ceně pobytu Týden pro seniory:
1x konzultace s lázeňským lékařem, 1x laboratorní vyšetření, 1x vizita, 1x EKG, 1x uhličitá koupel, 1x klasická
masáž, 1x podvodní masáž a 1x solná jeskyně.
Bonus: Vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní, hudební večer
a přednáška.
V ceně pobytu Wellness prodloužený pobyt:
2x základní vstup do Wellness centra Konstantin na
1,5 hod., 1x relaxační koupel a 1x smyslová masáž částečná se zábalem.
Bonus: Wellness terapie od pondělí do čtvrtku s 20%
slevou
V ceně pobytu Wellness týdenní pobyt:

Lázeňský dům Purkyně

R17.008

Lázeňský dům Prusík
4x základní vstup do Wellness centra Konstantin
na 1,5 hod., 1x relaxační koupel, 1x smyslová masáž
částečná se zábalem, 1x hubnoucí kosmická loď nebo
pleťové ošetření
Bonus: Vycházka s průvodcem do turisticky atraktivního okolí Konstantinových Lázní, hudební večer
a přednáška. Wellness terapie od pondělí do čtvrtku
s 20% slevou.
V ceně pobytu Lázeňská kúra:
1x konzultace s lázeňským lékařem, 1x laboratorní vyšetření, 1x vizita, 1x EKG, 10x velká lázeňská procedura
a 10x malá lázeňská procedura.
Bonus: Vycházka s průvodcem do turisticky atraktiv
tivního
okolí Konstantinových Lázní, hudební večer
p
a přednáška.
V cceně pobytu Lázně na zkoušku:
1x základní vstup do Wellness centra Konstantin na
1,5 hod., 1x perličková koupel, 1x klasická masáž částeč a 1x solná jeskyně.
tečná
Wellness týdenní pobyt
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
01.01.–01.05. 6 200 7 250 8 650 9 700
01.05.–01.11. 7 900 8 950 10 350 11 400
01.11.–31.12.
6 200 7 250 8 650 9 700
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§

Zdraví z lázní
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
01.01.–01.05. 6 400 7 450 8 850 9 900
01.05.–01.11. 8 100 9 150 10 550 11 600
01.11.–31.12.
6 400 7 450 8 850 9 900
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Týden pro seniory
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
01.01.–01.05. 6 400 7 450 8 850 9 900
01.05.–01.11. 8 100 9 150 10 550 11 600
01.11.–31.12.
6 400 7 450 8 850 9 900
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Lázeňská kúra
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
01.01.–01.05. 13 900 16 000 18 800 20 900
01.05.–01.11. 15 900 18 000 20 800 22 900
01.11.–31.12. 13 900 16 000 18 800 20 900
Cena na osobu/14 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Wellness prodloužený pobyt
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
01.01.–01.05. 3 050 3 500 4 100 4 550
01.05.–01.11. 3 250 3 700 4 300 4 750
01.11.–31.12.
3 050 3 500 4 100 4 550
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Lázně na zkoušku
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
01.01.–01.05. 2 300 2 600 3 000 3 300
01.05.–01.11. 2 600 2 900 3 300 3 600
01.11.–31.12.
2 300 2 600 3 000 3 300
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). §
Sestavte si vlastní program
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
01.01.–01.05.
850
1 000 1 200 1 350
01.05.–01.11. 1 000 1 150 1 350 1 500
01.11.–31.12.
850
1 000 1 200 1 350
Cena na osobu/noc se snídaní a 1x procedura. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
BOHEMIA LÁZNĚ  KARLOVY VARY

Lázeňský hotel Kriváň
Sanatoria společnosti Bohemia – lázně se nacházejí
v Sadové ulici, v jedné z nejkrásnějších karlovarských
tříd, která leží v těsné blízkosti světoznámých kolonád
s léčivými prameny. Výstavba tohoto bulváru začala
v sedmdesátých letech 19. století.
Léčení se zajišťuje v rámci vlastního balneoprovozu
s minerální vodou, který je umístěn v sanatoriu Kriváň.
Součástí je nové Wellness & Spa Centrum s bazénem
vybaveným protiproudem, chrličem, masážní lavicí
a také saunový koutek – finská, parní sauna, infrasauna
a ledová kabina. V nabídce nechybí celá řada masáží,
koupelí, hydroterapie včetně populárního Kneippova
chodníku, tepelné procedury včetně klasických rašelinových zábalů, fyziatrické výkony doplňuje elektroterapie, světloterapie, magnetoterapie a řada dalších
procedur. V sanatoriu se k procedurám využívají místní
přírodní léčivé zdroje jako je vřídelní voda a rašelina.
UBYTOVÁNÍ:
a) Komplex budov sanatoria Kriváň nabízí ubytování v 83 jednolůžkových, 111 dvoulůžkových pokojích
a 8 apartmánech v kategorii STANDARD***. Sanatorium
Kriváň tvoří několik historických budov, vzájemně propojených v jeden celek. Všechny pokoje jsou moderně

R17.009
za
zařízeny a vybaveny LCD televizorem se satelitním
př
příjmem. V pokojích je telefon s možností přímé volby,
le
lednice, varná konvice a internet. V koupelnách je vana
nnebo sprchový kout, koupací plášť, WC a vysoušeče
vl
vlasů. Trezor je k dispozici v recepci sanatoria.
b) Hotel Slovan vznikl propojením několika původnních domů. V současnosti nabízí ubytování v 16 jednolů
lůžkových, 42 dvoulůžkových pokojích a 4 apartmánech
v kategorii STANDARD***.
Vš
Všechny pokoje jsou moderně zařízeny a vybaveny LCD
te
televizorem se satelitním příjmem. V pokojích je telefo
fon s možností přímé volby, lednice, varná konvice a inte
ternet. V koupelnách je sprchový kout, WC a vysoušeče
vl
vlasů. Trezor je k dispozici v recepci sanatoria Kriváň.
c) Hotel – depandance Concordia tvoří komplex
dv
dvou původních hotelových domů, které byly postave
veny na přelomu 19. a 20. století. V nabídce je 26 jednnolůžkových, 32 dvoulůžkových pokojů a 1 apartmá
v kategorii STANDARD***.
V nabídce je také 1 jednolůžkový pokoj, 7 dvoulůžkových pokojů a 5 dvoupokojových moderních apartmánů
s klimatizací a přímým připojením na internet.
Pokoje LUX jsou vybaveny LCD televizorem se satelitním příjmem, telefonem s přímou volbou, lednicí,
varnou konvicí, koupelnou s toaletou, hydromasážní
vanou a fénem. Všechny pokoje v kategorii STANDARD
jsou vybaveny LCD televizorem se satelitním příjmem.
V pokojích je telefon s možností přímé volby, lednice,
varná konvice a internet. Koupelny mají vanu, vlastní
WC a vysoušeč vlasů. Trezor je k dispozici v recepci
sanatoria.
STRAVOVÁNÍ:
K snídani se připravují rautové stoly.
Obědy a večeře jsou servírované s výběrem z několika
druhů jídel. V jídelním lístku nechybí nabídka z hovězího, vepřového, kuřecího, jehněčího masa, ryb, klienti
mohou vybírat také z moučných a bezmasých pokrmů.
Na rautových stolech je připravena bohatá nabídka čerstvé i vařené zeleniny, zeleninových salátů a příloh.
Stravování je zajišťovanou v sanatoriu Kriváň a hotelu
Slovan.

V ceně pobytu Relaxace a regenerace pro tělo
a duši:
2(3)x ubytování s polopenzí, 1x klasická masáž částečná,
1x floating „Mrtvé moře“, 1x solná jeskyně, 1x vstup do
nového Wellness & Spa centra (2 hodiny volného využití bazénu s protiproudem, chrličem, masážní lavicí
a volný vstup do saunového koutku – finská, parní
sauna, infrasauna, ledová kabina – pouze u pobytů na
3 nocí. Jednolůžkový pokoj je bez příplatku.
V ceně pobytu Týden u vřídla:
6x ubytování s polopenzí, 1x láhev vína na pokoj, uvítací přípitek „13. karlovarským pramenem“, 1x posezení
u kávy s kávou a zákuskem nebo zmrzlinovým pohárem,
léčení – vstupní a výstupní lékařské vyšetření, včetně
předpisu pitné kúry a návrhu dietní stravy a procedur,
základní laboratorní testy, analýza složení těla pomocí
přístroje 220 EKG, 12 léčebných a relaxačních procedur
(2x klasická masáž, 2x perličková nebo celotělová vířivá
koupel, 1x Haslauer zábalová vana, 2x solná jeskyně, 2x
vířivá koupel dolních končetin nebo Kneippův chodník,
3x vstup do Wellness & Spa centra (1 hodina volného
využití bazénu s protiproudem, chrličem, masážní lavicí a volný vstup do saunového koutku – finská, parní
sauna, infrasauna, ledová kabina)).
V ceně pobytu Léčebný pobyt:
7x ubytování s polopenzí, léčení – lékařské vstupní,
kontrolní a výstupní vyšetření, laboratorní vyšetření,
EKG v případě potřeby, 1x hlavní a 1x vedlejší procedura
denně podle zdravotního stavu pacienta, 3 x denně
pitná kúra, nepřetržitá lékařská služba.

Relaxace a regenerace pro tělo a duši
Termín
L na 2 noci
L na 3 noci
02.01.–22.12.
2 590
3 890
Cena na osobu/2 (3) nocí s polopenzí a programem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv.
§
Týden u vřídla
Termín
Kriváň
Slovan,
Concordia
Concordia Lux
L
1/1
L
1/1
L
1/1
15.01.–15.03. 7 030 8 910 6 330 8 210 6 330 8 210
15.03.–15.04. 8 440 10 320 7 740 9 610 7 040 8 910
15.04.–15.10. 9 850 11 720 9 140 11 020 8 440 10 320
15.10.–15.12. 8 440 10 320 7 740 9 610 7 040 8 910
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Léčebný pobyt
Termín
Kriváň
Slovan,
Concordia
Concordia Lux
L
1/1
L
1/1
L
1/1
15.01.–15.03. 9 030 10 670 8 210 9 850 8 210 9 850
15.03.–15.04. 10 670 12 310 9 850 11 490 9 030 10 670
15.04.–15.10. 12 310 13 950 11 490 13 130 10 670 12 310
15.10.–15.12. 10 670 12 310 9 850 11 490 9 030 10 670
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§

LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA MÁNES  KARLOVY VARY

Lázeňská léčebna Mánes poskytuje pohodlné bydlení,
stravování a lázeňské služby. Je situována v poklidné
části lázeňské zóny u lesa, v blízkosti krásného parku
s jezírkem. Od centra města a lázeňské kolonády
je vzdálena cca 10 minut chůze. Centrum města
a lázeňská kolonáda je dosažitelná také autobusem
MHD, který má zastávku v bezprostřední blízkosti
léčebny. Hlavními indikacemi lázeňské léčby v Karlových Varech jsou cukrovka, obezita, nemoci žaludku
a střev, nemoci jater, žlučových cest a slinivky břišní,
hypercholesterolemie a stavy po operacích zažívacího traktu.
Hlavní lázeňský dům Mánes I je po rekonstrukci
a nabízí hostům pohodlné bydlení v kategorii superior.
V přízemí budovy se nachází centrální recepce s nepřetržitým provozem, kde je možnost zakoupit tiskoviny
a drobné zboží. V budově je centrální výtah, fitness
a hotelová restaurace.
Lázeňský dům Mánes II nabízí ubytování v kategorii Standard (**+) a je propojen spojovací chodbou
s hlavní budovou. V přízemí budovy se nachází elektroléčba, masáže a tělocvična. V suterénu budovy je
umístěna vodoléčba.

Lá
Lázeňský dům Čapek nabízí komfortní ubytování
v kategorii Standard plus. Je propojen s hlavní budovou
spojovacím koridorem, ve kterém se nachází restaurace,
sp
V přízemí budovy se nachází ordinace lázeňského lékaře,
rozpis procedur, masérna a oxygenoterapie, v suterénu
ro
je umístěna část balneoprovozu.
UUBYTOVÁNÍ:
Standard
(budova Mánes II):
St
Pokoje
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telePo
fonem, malá lednice s minibarem, (výtah pouze do 3.
fo
patra).
pa
Superior
(budova Mánes I):
S
Pokoje
Po s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT,
telefonem, rádiem, minibarem, trezor (nebo uzamykate
telná zásuvka), hotelová kosmetika a balkon.
te
Superior
plus (budova Čapek):
S
Pokoje
Po s vlastním sociálním zařízením, fénem, LCD TV,
telefonem, rádiem, minibarem, trezor, župan, pantofle,
te
hotelová kosmetika a některé pokoje mají balkon. Do
ho
31.03.2017 jsou tyto pokoje označeny jako First class.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně dle druhu pobytu snídaně, polopenze nebo plná
penze. Snídaně formou bufetu, obědy a večeře výběr
z 5 menu. Možnost dokoupení večeří nebo obědů 195
Kč/osoba a večeře nebo oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dítě 3–6 let
na přistýlce má slevu 30%. Dítě 6–12 let na přistýlce má
slevu 20% z ceny za dospělou osobu.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a noc, platba na místě.
Pobyt se psem (malé plemeno) 200 Kč/den. Parkování
50 Kč/den. Jednolůžkový pokoj standard 150 Kč/pokoj
a noc (mimo rekreační pobyt). Jednolůžkový pokoj
superior a superior plus 280 Kč/ pokoj a noc (mimo
rekreační pobyt).
V ceně pobytu Komplexní léčebný pobyt:
Vstupní lékařská prohlídka, 18x léčebná procedura dle
doporučení lékaře (6x hlavní, 12x vedlejší procedura),
pitná kúra a 1x tradiční karlovarská sůl. Procedury se
neposkytují v neděli.

R17.010
V ceně pobytu Zdraví z lázní:
Vstupní lékařská prohlídka, 12x léčebná procedura dle
doporučení lékaře (6x hlavní, 6x vedlejší), pitná kúra,
zapůjčení trekingových holí a 1 x Mánesovské karlovarské oplatky. Procedury se neposkytují v neděli.
V ceně pobytu Seniorský pobyt 50+:
Vstupní lékařská prohlídka, 4x koupel (perličková,
uhličitá, suchá uhličitá a v minerální soli), 1x klasická
masáž částečná, 1x reflexní masáž, pitná kúra, zapůjčení trekingových holí a 1x týdenní autobusová
jízdenka MHD.
V ceně pobytu Karlovarská siesta:
Lékařská konzultace, 1x klasická masáž částečná, 1x
perličková koupel, 1x podvodní masáž, 1x parafínové
rukavičky, pitná kúra, zapůjčení županu, hotelové pantofle a 1x karlovarská růže.
V ceně pobytu Víkendový pobyt:
Lékařská konzultace (při nástupu na pobyt do 15.00
hod.), 1x koupel v minerální soli, 1x klasická masáž částečná, pitná kúra a 1x láhev sektu na pokoj.
Rekreační pobyt
Termín
L 1/2
L 1/2
L 1/2
standard
superior superior plus
02.01.–01.04.
690
900
1 030
01.04.–30.04.
630
990
1 050
30.04.–29.06.
695
1 090
1 160
09.07.–01.10.
695
1 090
1 160
01.10.–01.11.
630
990
1 050
01.11.–22.12.
590
930
990
Cena za osobu/noc se snídaní. U týdenního pobytu nástup
v neděli.
§
Komplexní léčebný pobyt
Termín
L 1/2
L 1/2
L 1/2
standard
superior superior plus
02.01.–31.03. 8 630
9 670
10 790
31.03.–30.04. 9 300
10 420
11 160
30.04.–29.06. 10 270
12 130
13 020
09.07.–01.10. 10 270
12 130
13 020
01.10.–01.11.
9 300
10 420
11 160
01.11.–22.12.
8 560
9 670
10 420
Cena za osobu/týden s plnou penzí a programem. Nástup
v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
§

Zdraví z lázní
Termín

L 1/2
L 1/2
L 1/2
standard
superior superior plus
02.01.–31.03. 7 440
8 560
9 670
31.03.–30.04. 7 820
8 930
9 670
30.04.–29.06. 8 930
10 050
10 790
09.07.–01.10. 8 930
10 050
10 790
01.10.–01.11.
7 820
8 930
9 670
01.11.–22.12.
7 070
8 190
8 930
Cena za osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup
v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
§
Seniorský pobyt 50+
Termín
L 1/2
L 1/2
L 1/2
standard
superior superior plus
02.01.–31.03. 4 890
5 950
6 910
31.03.–30.04. 5 420
6 590
7 110
30.04.–29.06. 5 790
7 000
7 640
09.07.–01.10. 5 790
7 000
7 640
01.10.–01.11.
5 420
6 590
7 110
01.11.–22.12.
4 890
5 950
6 590
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v pondělí (po–ne).
§
Karlovarská siesta
Termín
L 1/2
L 1/2
L 1/2
standard
superior superior plus
02.01.–31.03. 3 790
4 640
4 960
31.03.–30.04. 4 230
4 730
4 950
30.04.–29.06. 4 470
5 210
5 420
09.07.–01.10. 4 470
5 210
5 420
01.10.–01.11.
4 230
4 730
4 950
01.11.–22.12.
3 810
4 310
4 620
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Víkendový pobyt
Termín
L 1/2
L 1/2
L 1/2
standard
superior superior plus
02.01.–31.03. 2 130
2 450
2 710
31.03.–30.04. 2 290
2 500
2 710
30.04.–29.06. 2 610
2 820
3 030
09.07.–01.10. 2 610
2 820
3 030
01.10.–01.11.
2 290
2 500
2 710
01.11.–22.12.
2 080
2 290
2 500
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne).
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně v České republice
PENZION FAN  KARLOVY VARY

R17.011
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vla strava, možnost vlastního vaření. Možnost
Vlastní
do
dokoupení snídaní (rozšířená kontinentální) 200 Kč/
os
osoba a den, dítě do 10 let 100 Kč/dítě a den.

SLEVY:
Dětská postýlka pro děti do 2 let včetně zdarma. Parkovné pod uzamčením zdarma.
PŘÍPLATKY:
Re
Rekreační
poplatek 15 Kč/den (osoby 18–70 let). Pobyt
se psem 100 Kč/den.
Rekreační pobyt
Termín
L 1/2 D 1–15

Karlovy Vary jsou město léčivých pramenů. Leči se zde:
poruchy zažívacího ustrojí, poruchy výměny látkové,
diabetes, dna, nadváha, parodontóza, choroby pohybového ustrojí, nemoci jater, žlučníku, žlučových cest,
pankreatu, onkologická onemocněni.

SPA HOTEL FELICITAS  PODĚBRADY

Hotel má ideální polohu přímo na lázeňské kolonádě
naproti centrální fontáně. Nachází se 100 metrů od
vlakového i autobusového nádraží, 300 metrů od
Jiřího náměstí a od poděbradského zámku. Spa Hotel
Felicitas nabízí široký komplex služeb pod jednou
střechou (ubytování v moderně vybavených pokojích,
stravování, balneo-rehabilitační centrum, wellness
centrum, bazén s vířivkou, kongresové centrum, podzemní garáže, atd.)
UBYTOVÁNÍ:
Komfortně zařízené pokoje odpovídající standardu
**** hotelu jsou vybaveny TV/SAT, rádiem, telefonem
s přímou linkou, trezorem, minibarem, koupelnou se
sprchou a fénem. Jsou zařízeny moderním nábytkem,
prostornou manželskou postelí, která se dá rozdělit
na 2 samostatná lůžka a menší předsíní. Pokoje lze
dovybavit přistýlkou. Část pokojů má možnost kabelového připojení k internetu případně wifi připojení.
Všechny pokoje jsou nekuřácké.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně, polopenze nebo plná penze
dle druhu pobytu. Snídaně a večeře jsou formou bufetu, oběd je výběr z menu.
Večeře 335 Kč/osoba a večeře, dítě 3–6 let 135 Kč/dítě
a večeře, dítě 7–12 let 225 Kč/dítě a večeře.
BONUS:
Pro všechny volný vstup do hotelového bazénu s whirpoolem ve vypsaných časech a lázeňský poplatek.
DĚTI:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu je zdarma.
Dítě 3–6 let 350 Kč/dítě a noc se snídani. Dítě 7–12 let
580 Kč/dítě a noc se snídani.
PŘÍPLATKY:
Dětská postýlka 170 Kč/noc. Pokoj s výhledem do
parku 225 Kč/pokoj a noc. Pes 250 Kč/noc. Venkovní
parkování 50 Kč/den, podzemní garáž 150 Kč/den.
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D 1–15 L D 1–15
P 1/3 1/3
04.01.–13.04. 450 320 330 250 430 330
13.04.–18.04. 700 490 450 450 450 450
18.04.–30.04. 450 320 330 250 430 330
30.04.–30.06. 600 400 400 400 400 400
30.06.–09.07. 800 530 450 450 450 450
09.07.–01.10. 600 400 400 400 400 400
01.10.–28.12. 450 320 330 250 430 330
28.12.–07.01. 700 490 450 450 450 450
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.

UBYTOVÁNÍ:
UBBYTOVÁÁNÍ:Í
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky s vlastním
ní sociálním zařízením s kuchyňskou linkou a základním kuchyňským nádobím, TV/SAT, připojením na
internet přes Wi-Fi, ledničkou, kávovarem a elektrickou
plotýnkou. Možnost přípravy jednoduchých teplých
i studených jídel a nápojů.
R17.012

V ceně pobytu Lázeňský pobyt na zkoušku:
Welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka, lékařská konzultace a 6 procedur ve dnech
po–so.
V ceně pobytu Lázeňský pobyt Vital:
Welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka, vstupní a výstupní lékařská prohlídka
(výstupní je jen u pobytů delších než 13 nocí) a 12
procedur ve dnech po–so (do procedur se započítávají lékařské prohlídky).
V ceně pobytu Lázeňský pobyt Klasik:
Welcome drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka, vstupní, kontrolní a výstupní lékařská prohlídka (výstupní je jen u pobytů delších než 13 nocí)
a 18 procedur ve dnech po–so (do procedur se započítávají lékařské prohlídky).
Rekreační pobyt
Termín
L
Ap.
P
1/1
02.01.–31.03. 1 270 2 030 1 110 2 070
31.03.–01.11. 1 490 2 270 1 430 2 370
01.11.–28.12. 1 270 2 030 1 110 2 070
28.12.–02.01. 1 490 2 270 1 430 2 370
Cena za osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu s whirpoolem a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
Lázeňský pobyt na zkoušku
Termín
L
Ap.
1/1 Ap. 1/1
02.01.–31.03. 9 600 12 750 11 350 14 850
31.03.–01.11. 10 990 14 500 13 660 16 880
01.11.–28.12. 9 600 12 750 11 350 14 850
28.12.–02.01. 10 990 14 500 13 660 16 880
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Lázeňský pobyt Vital
Termín
L
Ap.
1/1 Ap. 1/1
02.01.–31.03. 11 350 14 430 13 730 17 230
31.03.–01.11. 12 750 16 180 15 760 18 630
001.11.–28.12. 11 350 14 430 13 730 17 230
228.12.–02.01. 12 750 16 180 15 760 18 630
CCena za osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
§
ppobyt je možný kdykoliv.
LLázeňský pobyt Klasik
TTermín
L
Ap.
1/1 Ap. 1/1
002.01.–31.03. 12 750 16 530 15 340 19 330
331.03.–01.11. 14 500 18 280 17 300 20 730
001.11.–28.12. 12 750 16 530 15 340 19 330
228.12.–02.01. 14 500 18 280 17 300 20 730
CCena za osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
§
ppobyt je možný kdykoliv.

P

W
SS HOTEL
O DDIANA  VELKÉ LOSINY
WELLNESS

Wellness hotel Diana **** se nachází nedaleko lázeňW
ssk
ského městečka Velké Losiny, na okraji lesa s nádhernným výhledem na oboru s daňky, rybník a hřebeny
JJe
Jeseníků. Nabízí profesionální služby, velice komfortní
ubytování,
u
zážitkovou gastronomii a wellness centrum.
V roce 2011 získal certifikát kvality pro kategorii hotel
tř
třídu superior ****. Hotel Diana je určen pro rodiny
s dětmi, milovníky sportu (turistika, cykloturistika,
ly
lyžování – ideální prostředí Jeseníků), ale také pro odpočinek,
p
relax a wellness. Hotel Diana také nabízí vyso
soce kvalitní a profesionální služby v oblasti pořádání
konferencí
k
a firemních akcí, rodinných oslav a svateb
(v hotelu je několik salónků, konferenčních místností,
zajišťuje cateringové služby). WIFI připojení ve společza
nných prostorách.
UUBYTOVÁNÍ:
aa) Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastnním sociálním zařízení, TV/SAT, telefonem a ledničkou.
bb) Apartmány rodinné s ložnicí, obývacím pokkojem s možností přistýlek (195 x 80 nebo 195 x 120),
le
ledničky (minibar na vyžádání), vlastním sociálním
za
zařízením, fén, TV/SAT a telefonem. Předsíň s úložným
pprostorem.
c) Apartmány luxus mají dvě ložnice s manželskou
ppostelí a psacím stolem, minibar, obývací pokoj s praco
covnou, LCD TV/SAT, telefon, vlastním sociálním zařízenním, fén, Předsíň s úložným prostorem. Wi-Fi nebo LAN
internetové připojení.
in
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytů je snídaně nebo polopenze
ddle druhu pobytu. Snídaně je formou bufetu, večeře je
fo
formou menu + zeleninové saláty.
SSLEVY: Dítě do 5 let bez nároku na lůžko a služby při
uubytování s 2 platícími osobami na pokoji má pobyt
zd
zdarma. Dítě 5–13 let (bez léčení) na 3. a 4. lůžku
v apartmá 440 Kč/dítě a noc se snídani nebo 600 Kč/
ddítě a noc s polopenzí.
BBONUS: Volný vstup do bazénu, whirlpool, sauny a fitnness. Parkování u hotelu je zdarma. Wi-Fi v prostorách
re
restaurace, kavárny a hotelové haly.
PPŘÍPLATKY: Lázeňský poplatek 19 Kč/osoba a den.
DDomácí zvířata: Pobyt s domácími zvířaty není možný.
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P
Přespěte
a posnídejte na 5 nocí
TTermín
L
1/1 Apartmá Apartmá
rodinné luxus
001.01.–06.02. 4 000 7 000 5 000 7 000
006.02.–20.03. 5 250 8 250 6 250 8 250
220.03.–01.07. 4 500 7 500 5 500 7 500
001.07.–02.10. 5 250 8 250 6 250 8 250
002.10.–06.11. 4 500 7 500 5 500 7 500
006.11.–17.12. 4 000 7 000 5 000 7 000
CCena na osobu/5 nocí se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kkdykoliv.
PPřespěte a posnídejte na 7 nocí
TTermín
L
1/1 Apartmá Apartmá
rodinné luxus
001.01.–06.02. 4 900 8 400 6 300 9 100
06.02.–20.03. 6 650 10 150 8 050 10 850
20.03.–01.07. 5 600 9 100 7 000 9 800
01.07.–02.10. 6 650 5 600 8 050 10 850
02.10.–06.11. 5 600 9 100 7 000 9 800
06.11.–17.12. 4 900 8 400 6 300 9 100
Cena na osobu/7 nocí se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Přespěte a povečeřte na 5 nocí
Termín
L
1/1 Apartmá Apartmá
rodinné luxus
01.01.–06.02. 5 000 8 000 6 000 8 000
06.02.–20.03. 6 250 9 250 7 250 9 250
20.03.–01.07. 5 500 8 500 6 500 8 500
01.07.–02.10. 6 250 9 250 7 250 9 250
02.10.–06.11. 5 500 8 500 6 500 8 500
06.11.–17.12. 5 000 8 000 6 000 8 000
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
Přespěte a povečeřte na 7 nocí
Termín
L
1/1 Apartmá Apartmá
rodinné luxus
01.01.–06.02. 6 300 9 800 7 700 10 500
06.02.–20.03. 8 050 11 550 9 450 12 250
20.03.–01.07. 7 000 10 500 8 400 11 200
01.07.–02.10. 8 050 11 550 9 450 12 250
02.10.–06.11. 7 000 10 500 8 400 11 200
06.11.–17.12. 6 300 9 800 7 700 10 500
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
Přespěte a relaxujte na 5 nocí
Termín
L
1/1 Apartmá Apartmá
rodinné luxus
01.01.–06.02. 6 000 9 000 7 000 9 000
06.02.–20.03. 7 250 10 250 8 250 10 250
20.03.–01.07. 6 500 9 500 7 500 9 500
01.07.–02.10. 7 250 10 250 8 250 10 250
02.10.–06.11. 6 500 9 500 7 500 9 500
06.11.–17.12. 6 000 9 000 7 000 9 000
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a kreditem 1 000 Kč/osoba
a pobyt na volný výběr wellness procedur. Nástup na pobyt
je možný kdykoliv.
§
Přespěte a relaxujte na 7 nocí
Termín
L
1/1 Apartmá Apartmá
rodinné luxus
001.01.–06.02. 7 700 11 200 9 100 11 900
006.02.–20.03. 9 450 12 950 10 850 13 650
220.03.–01.07. 8 400 11 900 9 800 12 600
001.07.–02.10. 9 450 12 950 10 850 13 650
002.10.–06.11. 8 400 11 900 9 800 12 600
006.11.–17.12. 7 700 11 200 9 100 11 900
CCena na osobu/7 nocí s polopenzí a kreditem 1 400 Kč/osoba
a pobyt na volný výběr wellness procedur. Nástup na pobyt
je možný kdykoliv.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
HOTEL DŽBÁN  KARLOVA STUDÁNKA

Hotel Džbán je umístěn v centru klimatických lázní
Karlova Studánka v podhůří Hrubého Jeseníku, pod
nejvyšším vrcholem Praděd (1 492 m n. m). Léčí se
zde dýchací ústrojí, stavy po nemocích onkologických,
nemoci krvetvorby, vysoký krevní tlak, srdeční a cévní
onemocnění, anémie, páteř a klouby. Hostům se nabízí
příjemné posezení v nekuřácké restauraci, cukrárně
nebo letní terase, možnost využít fitness centrum,
saunu, masáže a úschovnu kol nebo lyží. V blízkosti
hotelu se nachází tenisové kurty.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízení, TV a připojením k internetu přes WiFi. Veškeré pokoje jsou nekuřácké. Přistýlku lze umísti
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jen do dvoulůžkových pokojů v prvním patře.
STRAVOVÁNÍ:
v ceně pobytu snídaně formou bufetu nebo kontinentální (dle obsazenosti hotelu). Na místě možnost
dokoupení obědů a večeří.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dvoulůžkový
pokoj v podkroví (menší) sleva 100 Kč/pokoj a noc.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 100 Kč/den. Rekreační poplatek 15 Kč/
osoba a den, platba na místě.

TTermín
L 1/2 L 1/3 L 1/4 D 33–10
10 P
008.01.–30.11. 545 515 495 390 390
CCena na osobu/noc se snídani. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
m

HOTEL SLUNNÝ DVŮR  JESENÍK

Nově otevřený a zrekonstruovaný rodinný hotel
Slunný Dvůr ***+ poskytuje kvalitní a profesionální
ubytovací služby a výbornou domácí kuchyni v nádherném prostředí Jeseníků, nedaleko Priessnitzových
léčebných lázní (cca 300 m).
Hotelové wellness centrum nabízí vířivku, bazének,
parní saunu s eukalyptem, finskou saunu, lehátka
a vědro. K dispozici je víceúčelové sportovní hřiště
a pro děti se zde nachází dětské hřiště s klouzačkami.
V letních měsících je příjemné posezení na letní
zahrádce.
UBYTOVÁNÍ:
JJednolůžkové až třílůžkové nadstandardně vybavené
pokoje a dvoupokojové apartmány (ložnice a obývací
pokoj). Pokoje i apartmány jsou vybaveny koupelnou
se sprchovým koutem a toaletou, LCD TV, minibarem
a připojením k internetu přes Wi-Fi.
S
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu
pobytu. Možnost dokoupení večeře 190 Kč/osoba
a večeře, děti do 12 let poloviční porce 95 Kč/dítě
a večeře. Snídaně formou švédských stolů a večeře
formou tříchodového menu (předkrm, hlavní chod
a dezert)
SLEVY:
Dětská postýlka zdarma. Dítě do 6 let bez nároku na
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slu zdarma. Parkování na hlídaném parkovišti
služby
ZD
ZDARMA.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační
poplatek 15 Kč/osoba a den, domácí mazRe
líčci
líč 300 Kč/noc. Apartmán 600 Kč/ apartmán a noc.
Pobyt
Po pro rodiny s dětmi: 1x vstup do wellness
centra,
stolní tenis, pétanque, parkování na hlídaném
ce
parkovišti,
dětské hřiště a Sluneční terasa v areálu
pa
hotelu.
ho
Romantický
pobyt: 2x romantická večeře, 1 x láhev
Ro
sektu,
se 1 x relaxační masáž zad, 1x vstup do wellness
centra,
parkování na hlídaném parkovišti
ce
Seniorský
pobyt 55+: 1 x vstup do wellness centra,
Se
1x relaxační masáž zad, zapůjčení holí Nordic walking,
každý
ka den káva zdarma v hotelové restauraci, parkování
vá na hlídaném parkovišti.
Single relax pobyt: 2x vstup do wellness centra, 1x
relaxační masáž, zapůjčení holí Nordic walking, parkování na hlídaném parkovišti.
Rekreační pobyt
Termín
L 1/2
D 6–12
L 1/1
03.01.–22.12.
880
280
880
Cena za osobu/ noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. §
Pobyt pro rodiny s dětmi
Termín
L
D 14 P
03.01.–22.12.
2 990
1 000
Cena za osobu/ 3 noci polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Romantický pobyt
Termín
L
03.01.–22.12.
2 490
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Seniorský pobyt 55+
Termín
L
03.01.–22.12.
3 090
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Single relax pobyt
Termín
L 1/1
03.01.–22.12.
2 600
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§

LÁZEŇSKÉ SANATORIUM MORAVAN  TEPLICE NAD BEČVOU

Lázně Teplice nad Bečvou jsou svou polohou v malebném údolí řeky Bečvy v Moravské bráně vhodným
prostředím pro relaxaci a načerpání nových sil.
Díky unikátnímu přírodními zdroji – minerální vodě bohaté na oxid uhličitý, jsou však místem, kde pomohou
hlavně Vašemu srdci, cévám i celému organismu.
Lázně mají bohatou historií a v současnosti patří mezi
špičková kardiorehabilitační centra. Poskytují časnou
kardiorehabilitaci pacientům po kardiochirurgických
operacích. Odborný léčebný ústav pro kardiorehabilitaci je prvním zařízení tohoto druhu v celé České republice. Kromě kardiovaskulárních chorob se zde léčí také
nemoci onkologické, nemoci z poruch výměny látkové
a žláz s vnitřní sekrecí (cukrovka), nemoci pohybového
ústrojí či nemoci nervové.

UUBYTOVÁNÍ:
a) pokoje Standard plus – jedno a dvoulůžkové
po
pokoje s vlastním sociálním zařízením, možnost TV,
m
minibar a internet.
b) pokoje Exklusive – jedno a dvoulůžkové pokoje
s vvlastním sociálním zařízením, TV, milibar, fén a interne Ve dvoulůžkových pokojích je navíc trezor.
net.
c) apartmán Superior – ložnice, obývací poko vlastní sociální zařízení, možnost TV, minibar
koj,
a internet.
d) apartmán Exklusive – ložnice, obývací pokoj,
vl
vlastní
sociální zařízení, TV, minibar, HIFI, trezor, fén
a internet.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze nebo plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr ze 3 menu) dle druhu
pobytu. Možnost dokoupení výběrové stravy.
PŘÍPLATKY:
Lázeňský poplatek 15 Kč/den. Osvobozeny od poplatku
jsou osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu
ZTP/P a jejich průvodce, osoby mladší 18 let a starší
70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti
(výchovné).
V ceně pobytu Lázeňský týden pro zdraví:
1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x celková uhličitá
koupel se solí z Mrtvého moře se zábalem, 1x celková
uhličitá koupel se zábalem, 1x celotělová vířivá lázeň
se zábalem, 1x vířivá nožní lázeň, 1x zábal části těla

Lázeňský týden pro zdraví
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
Lc
Ld
01.01.–01.05. 8 575
9 170 9 975
10 750 13 755 12 845
01.05.–01.10. 9 800
10 535 11 200
11 935 15 505 14 455
01.10.–23.12. 8 575
9 170 9 975
10 750 13 755 12 845
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv mimo soboty.
§
Wellness víkend
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
Lc
Ld
01.01.–01.05. 3 840
4 010 4 260
4 440
5 420 5 060
01.05.–01.10. 3 840
4 490 4 260
4 910
5 420 5 060
01.10.–23.12. 3 840
4 010 4 260
4 440
5 420 5 060
Cena na osobu/2 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v pátek. §
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z bahna z Mrtvého moře, 2x klasická částečná masáž, 7x
hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu. Pobyt
začíná večeří a končí obědem.
Bonus: 1x dvouhodinový vstup do wellness centra v lázeňském domě Moravan ve vyhrazenou dobu.
V ceně pobytu Wellness víkend:
2x uhličitá koupel se zábalem, 1x zábal části těla
z bahna z Mrtvého moře (záda nebo dolní končetiny),
1x celotělová klasická aromamasáž, denně hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu. Pobyt začíná
večeří a končí obědem.
Bonus: 1x dvouhodinový vstup do wellness centra ve
vyhrazenou dobu. 1x ovocná mísa a 2x nealkoholický
nápoj nebo pivo v kavárně Moravan.
V ceně pobytu Letem světem za 4 dny:
1x celková uhličitá koupel se zábalem (Evropa, 1x
vířivá nožní lázeň (Evropa), 1x celková uhličitá koupel
eukalyptová se zábalem (Austrálie), 1x Madagaskarská
částečná masáž (Afrika), 1x částečná masáž lávovými
kameny (Amerika), 1x částečná thajská olejová masáž
(Asie), 1x vstup do polária (Arktida)), denně hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu. Pobyt začíná
večeří a končí snídani.
Bonus: 1x dvouhodinový vstup do wellness centra ve
vyhrazenou dobu (Antarktida – ledová tříšť), 1x zapůjčení oděvu do polária.
V ceně pobytu Léčebný pobyt senior:
1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x vyšetření EKG, 5x

Letem světem za 4 dny
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
Lc
Ld
01.01.–01.05. 5 895
6 150 6 525
6 795
8 265 7 725
01.05.–01.10. 5 895
6 870 6 525
7 500
8 265 7 725
01.10.–23.12. 5 895
6 150 6 525
6 795
8 265 7 725
Cena na osobu/3 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv mimo soboty.
§
Léčebný pobyt senior
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
Lc
Ld
01.01.–01.05. 8 400
8 995 9 800
10 395 13 580 12 670
01.05.–01.10. 9 625
10 360 11 025
11 760 15 330 14 280
01.10.–23.12. 8 400
8 995 9 800
10 395 13 580 12 670
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv mimo soboty.
§

uhličitá koupel se zábalem, 2x klasická částečná masáž,
2x lokální tepelný zábal (parafín, rašelina) nebo elektroléčba dle doporučení lékaře. Pobyt začíná večeří
a končí obědem.
Bonus: 1x hodinový vstup do bazénu.
V ceně pobytu Nevšední dny:
1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x uhličitá koupel
se zábalem, 1x klasická částečná masáž, 1x kyslíková
terapie + vitaminový nápoj, 1x vířivá nožní lázeň. Pobyt začíná večeří a končí obědem.
Bonus: 1x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu.
V ceně pobytu Relaxace víkend:
2x celková uhličitá koupel se zábalem, 1x klasická
částečná masáž, denně hodinový vstup do bazénu ve
vyhrazenou dobu. Pobyt začíná večeří a končí snídani.

Nevšední dny
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
Lc
Ld
01.01.–01.05. 4 820
5 160 5 620
5 960
7 780 7 260
01.05.–01.10. 5 520
5 940 6 320
6 740
8 780 8 180
01.10.–23.12. 4 820
5 160 5 620
5 960
7 780 7 260
Cena na osobu/4 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt je v pondělí. §
Relaxace víkend
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
Lc
Ld
01.01.–01.05. 2 750
2 920 3 170
3 350
4 330 3 970
01.05.–01.10. 2 750
3 400 3 170
3 820
4 330 3 970
01.10.–23.12. 2 750
2 920 3 170
3 350
4 330 3 970
Cena na osobu/2 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v pátek. §

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně v České republice
LÁZEŇSKÉ HOTELY  LUHAČOVICE

Jurkovičův dům
V Lázních Luhačovicích můžete prospět svému zdraví,
relaxovat nebo jen odpočívat. Programy pobytů zahrnují osvědčené lázeňské procedury s využitím zdejších unikátních přírodních léčivých vod v kombinaci
s moderními léčivými a rehabilitačními metodami.
Léčebné procedury jsou rozděleny na velké a malé.
Podle zdravotního stavu a intenzity zátěže pro organizmus je doporučována 1 velká procedura (např. koupel v přírodní uhličité vodě) a 2 malé procedury (např.

LD Bedřicha Smetany

R17.017
inhalace a léčebný tělocvik). Procedury
nejsou poskytovány v neděli.
UBYTOVÁNÍ:
LD Jurkovičův dům: hotel má luxusní ubytování ve stylově zařízených
pokojích SUPERIOR, pokoje vybavené
minibarem, TV, telefonem, s vlastním
sociálním zařízením a připojením na
internet. Ostatní typy pokojů – cena
na vyžádání.
LD Palace: dvoulůžkové pokoje KOMFORT A jsou vybaveny TV, telefonem,
minibarem, malým trezorem a připojením na internet. Ostatní typy pokojů –
cena na vyžádání.
LD B. Smetany: hotel poskytuje
nejnáročnějším hostům ubytování
v pokojích typu KOMFORT A se stylovými interiéry, vybavenými telefonem,
minibarem a TV. K dispozici je připojení
na internet. Ostatní typy pokojů – cena
na vyžádání.
LD Morava: všechny pokoje KOMFORT
A jsou vybaveny TV, telefonem, minibarem, vlastním sociálním zařízením
a připojením na internet. Ostatní typy
pokojů – cena na vyžádání.
Alpská Růže: v pohodlných pokojích KOMFORT PLUS vybavených TV,
telefonem a kuchyňským koutem
s ledničkou. K dispozici je připojení na
internet. Ostatní typy pokojů – cena
na vyžádání.
Vila pod Lipami: v pohodlných
pokojích KOMFORT vybavených TV,
telefonem a minibarem. K dispozici
je připojení na internet. Ostatní typy
pokojů – cena na vyžádání.
Lázeňské penziony: ve dvoulůžkových pokojích typu STANDARD A s vlastním sociálním zařízením, TV. Pokoje

typu STANDARD B se společným sociálním zařízením – cena na vyžádání.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze.
BONUS: Hosté ubytování v hotelu Palace v pokojích SUPERIOR mají zdarma
vstup do bazénu na 1 hod. denně ve
vyhrazeném čase po rezervaci.
Hosté ubytováni v hotelu Jurkovičův
dům mají navíc volný vstup do bazénu,
whirpoolu. Hosté ubytováni ve vile Alpská růže mají navíc denně 1 hod. vstup
do bazénu v Jurkovičově domě.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek, platba
na místě.
V ceně pobytu Pobyt pro seniory:
1x předpis procedur s lékařem, vzorový
program: 1 x přírodní uhličitá koupel,
1 x perličková koupel, 1 x masáž klasická (částečná), 1 x masáž éterickým
olejem (částečná), 1 x parafínový obklad zad, denně pitná kúra. Bonus pro
regeneraci dýchacích cest: 5x inhalace
minerální vody (individuální) nebo
oxygenoterapie pro hosty ubytované
v Hotelu Jurkovičův dům.
V ceně pobytu Lázeňská dovolená:
5x lázeňská procedura dle vlastního
výběru z nabídky volně prodejných
(3x velká a 2x malá procedura), denně
pitná kúra.
V ceně pobytu Prodloužený víkend:
1x přírodní uhličitá koupel, 1x perličková
koupel, 1x klasická masáž (částečná),
1x masáž éterickým olejem (částečná),
a denně pitná kúra.
V ceně pobytu Krátká relaxace:
1x přírodní uhličitá koupel, 1x koupel
s přísadou vonné esence, 1x perličková
koupel, 1x masáž klasická (částečná),
1x masáž éterickým olejem (částečná),
denně pitná kúra.

Pobyt pro seniory
Termín
Jurkovičův
dům

LD
Vila
Lázeňské
B. Smetany
pod
penziony
Alpská růže
lipami
02.01.–26.02. 10 080
8 750
7 770
7 280
6 195
5 145
26.02.–23.04. 11 235
10 045
8 785
8 225
6 860
5 705
23.04.–08.10. 12 565
12 635
11 410
10 815
8 645
7 385
08.10.–26.11. 11 235
10 045
8 785
8 225
6 860
5 705
26.11.–17.12. 10 080
8 750
7 770
7 280
6 195
5 145
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§
Lázeňská dovolená
Termín
Jurkovičův
LD
Morava
LD
Vila
Lázeňské
dům
Palace
B. Smetany,
pod
penziony
Alpská růže
lipami
02.01.–26.02. 10 640
9 310
8 330
7 840
6 755
5 705
26.02.–23.04. 11 795
10 605
9 345
8 785
7 420
6 265
23.04.–08.10. 13 125
13 195
11 970
11 375
9 205
7 975
08.10.–26.11. 11 795
10 605
9 345
8 785
7 420
6 265
26.11.–17.12. 10 640
9 310
8 330
7 840
6 755
5 705
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§
Prodloužený víkend
Termín
Jurkovičův dům
Alpská růže
Vila pod lipami
Superior
Lux
Komfort Plus Komfort
Komfort Plus
02.01.–26.02. 6 990
7 740
5 265
4 470
4 650
26.02.–23.04. 7 560
8 430
5 760
4 830
5 040
23.04.–08.10. 8 145
9 120
7 245
5 850
6 165
08.10.–26.11. 7 560
8 430
5 760
4 830
5 040
26.11.–17.12. 6 990
7 740
5 265
4 470
4 650
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne).
§
Krátká relaxace
Termín
Jurkovičův dům
Alpská růže
Vila pod lipami
Superior
Lux
Komfort Plus Komfort
Komfort Plus
02.01.–26.02. 7 120
7 700
5 520
4 900
5 040
26.02.–23.04. 7 780
8 500
6 060
5 280
5 460
23.04.–08.10. 8 540
9 420
7 540
6 300
6 580
08.10.–26.11. 7 780
8 500
6 060
5 280
5 460
26.11.–17.12.
7 120
7 700
5 520
4 900
5 040
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt).
§

WELLNESS HOTEL POHODA  LUHAČOVICE
žádný rekreační poplatek, zaplatíme jej za Vás, platí při
% žá
až 12
koupi týdenního léčebného pobytu. Dětská postýlka
Sleva sný nákup ko
z a vč a

HotelPohoda****jeumístěnvPozlovicíchuLuhačovic,
Hotel
Pohoda**** je umístěn v Pozlovicích u Luhačovic,
pouhých 30 minut pěší chůze od lázeňské kolonády.
V hotelu je restaurace, letní terasa, wellness centrum
(bazén, saunový svět a fitness), úschovna kol (zdarma)
a relaxační centrum (hydromasáže, perličkové koupele,
přísadové a antirevmatické koupele, masáže, suché
uhličité koupele, slatinné obklady, zábaly bahen z Mrtvého moře, kyslíková terapie, inhalace a parafínové
zábaly).
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností
až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, rádiem, telefonem, minibarem, klimatizací, připojením na internet přes Wi-Fi a balkonem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu). Plná penze 170 Kč/osoba a oběd, děti
do 15 let 110 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Pro seniory, kteří dovrší nejpozději v den nástupu 55
let (mimo seniorského pobytu) sleva 5%, pro rodiny
s dětmi v době jarních a letních prázdnin sleva 5%, pro
novomanžele (do 6 měsíců po oddání) sleva 5%, slevy
platí jen u týdenních pobytů. Při objednání a zaplacení pobytu do 15.01.2017 12% sleva, do
31.01.2017 7% sleva (slevy se vztahují je na týdenní
pobyty na rok 2017). Dítě do 5 let bez nároku na služby
má poskytnut pobyt zdarma. 10% sleva na dokoupení
procedur na místě.
V termínu 15.01.–02.04. a 05.11.–17.12.2017 neplatíte
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LD
Palace

Morava

R17.018

V ceně pobytu Relaxvíkend v Pohodě:
1x bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x hydozd
zdarma v období mimo letních prázdnin, v období let- masáž se zábalem, 1x masáž bambuckým máslem, 2x
ní
ních prázdnin 90 Kč/den.
inhalace minerální vody Vincentka, 1x infračervená
PŘ
PŘÍPLATKY:
kabina, volný vstup do wellness (bazén, saunový svět,
Re
Rekreační poplatek 15 Kč/den (osoby 18–70 let) platba
pobyt
na místě. Parkování na parkovišti hlídané kamerovým Rekreační
Termín
L D 5–15 P D 5–15p 1/1
sy
systémem 30 Kč/den, v garáži 70 Kč/den.
15.01.–26.02. 8 110 3 220 6 780 2 940 9 440
V cceně týdenních pobytů navíc:
26.02.–02.04. 9 090 3 220 7 830 2 940 10 350
W
Welcome drink – originální vitamínový přípitek na uví- 02.04.–14.05. 10 070 3 220 8 670 2 940 11 960
ta
tanou, lázeňské oplatky s tradiční oříškovou příchutí 14.05.–25.06. 10 560 3 220 9 440 2 940 12 660
pr
pro každého účastníka, pro oslavence narozenin v době 25.06.–27.08. 10 910 3 220 9 790 2 940 13 220
pobytu dárek. Pravidelná dopolední a odpolední do- 27.08.–01.10. 10 560 3 220 9 440 2 940 12 660
prava do městského centra a zpět. Taneční večer s živou 01.10.–05.11. 9 090 3 220 7 830 2 940 10 350
hudbou v salonku hotelové restaurace.
05.11.–17.12. 7 550 3 220 6 220 2 940 8 390
V ceně pobytu Vodoléčebná kúra:
Cena za osobu /týden s polopenzí a volným vstupem do
1x hydromasáž se zábalem, 1x bylinková relaxační kou- wellness. Jedna inhalace zdarma na zkoušku pro každého
termínu 15.01.–02.04. a 05.11.–17.12.2017. Nástup: v týpel se zábalem, 1x perličková koupel se zábalem, volný vdenních
cyklech s nástupem v neděli.
§
vstup do wellness (bazén, saunový svět, fitness), 1x Týden s vodoléčebnou kúrou
lékařská konzultace.
Termín
L
P
1/1
V ceně pobytu Regenerační seniorský pobyt 55+: 15.01.–26.02. 8 540
7 070
9 660
1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž 26.02.–02.04. 9 310
8 050
10 360
se zábalem, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x suchá 02.04.–14.05. 10 080
9 030
11 970
uhličitá koupel, 1x kyslíková terapie, volný vstup do 14.05.–25.06. 10 430
9 660
12 530
wellness (bazén, saunový svět, fitness), 1x polodenní 25.06.–27.08. 10 990
9 940
13 160
výlet do okolí a 7x odpolední káva nebo čaj s mouční- 27.08.–01.10. 10 430
9 660
12 530
kem, 1x lékařská konzultace.
01.10.–05.11.
9 310
8 050
10 360
V ceně pobytu Minirelax:
05.11.–17.12.
7 770
6 650
8 820
1x bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x perličková Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup:
v
týdenních
cyklech
s
nástupem
v
neděli.
§
koupel se zábalem, 2x aromaterapeutická masáž zad
a šíje, 1x infračervená kabina, volný vstup do wellness Regenerační seniorský pobyt 55+
Termín
L
P
1/1
(bazén, saunový svět, fitness), 1x lékařská konzultace.
15.01.–26.02.
8 160
6 690
9 280
26.02.–02.04. 8 930
7 670
9 980
02.04.–14.05.
9 700
8 650
11 590
14.05.–25.06. 10 050
9 280
12 150
25.06.–27.08. 10 610
9 560
12 780
27.08.–01.10. 10 050
9 280
12 150
01.10.–05.11.
8 930
7 670
9 980
05.11.–17.12.
7 390
6 270
8 440
Cena za osobu /týden s polopenzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
§

fitness), 1x lékařská konzultace.
V ceně pobytu Pohoda na zkoušku:
1x Kleopatřina koupel se zábalem, 1x masáž zad a šíje
medovým olejem, volný vstup do wellness (bazén, saunový svět, fitness), 1x lékařská konzultace.
Minirelax
Termín
L
P
1/1
15.01.–26.02.
5 790
4 950
6 430
26.02.–02.04. 6 230
5 510
6 830
02.04.–14.05.
6 670
6 070
7 750
14.05.–25.06. 6 870
6 430
8 070
25.06.–27.08.
7 190
6 590
8 430
27.08.–01.10.
6 870
6 430
8 070
01.10.–05.11.
6 230
5 510
6 830
05.11.–17.12.
5 350
4 710
5 950
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Relaxvíkend v Pohodě
Termín
L
P
1/1
15.01.–26.02.
4 790
4 160
5 270
26.02.–02.04. 5 120
4 580
5 570
02.04.–14.05.
5 450
5 000
6 260
14.05.–25.06. 5 600
5 270
6 500
25.06.–27.08. 5 840
5 390
6 770
27.08.–01.10.
5 600
5 270
6 500
01.10.–05.11.
5 120
4 580
5 570
05.11.–17.12.
4 460
3 980
4 910
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Pohoda na zkoušku
Termín
L
P
1/1
15.01.–26.02.
3 030
2 610
3 350
26.02.–02.04. 3 250
2 890
3 550
02.04.–14.05.
3 470
3 170
4 010
14.05.–25.06. 3 570
3 350
4 170
25.06.–27.08.
3 730
3 430
4 350
27.08.–01.10.
3 570
3 350
4 170
01.10.–05.11.
3 250
2 890
3 550
05.11.–17.12.
2 810
2 490
3 110
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
VILA ANTOANETA  LUHAČOVICE

R17.019
po
polopenze
dle druhu pobytu. Snídaně je formou bufe
fetu, obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleni
ninové
saláty, ovoce, minerální voda, káva.
DĚ Dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu
DĚTI:
(z
(zajištění
postýlky 50 Kč/noc). Další informace o děte Vám rádi sdělíme v cestovní kanceláři.
tech
BO
BONUS:
Volný vstup do vodního relax centra.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Parkovné před hotelem je 50 Kč/den nebo
v podzemních garážích Vily Antoaneta je 100 Kč/den.
V ceně pobytu Wellness pobyt:
Ko
Konzultace
s lékařem, 6 wellness procedur: 1x rela
laxační
koupel, 1x klasická masáž s éterickými oleji
čá
částečná,
1x medová-detoxikační-masáž, 1x indická
m
masáž
hlavy, 1x reflexologie plosky nohou, 1x relaxační zábal dle vlastního výběru (kokosový, medový
nebo bylinkový).
V ceně pobytu Antistresový pobyt:
Vstupní lékařské vyšetření, relaxační procedury stanovené lékařem v ceně do 2 800 Kč/týden.
V ceně pobytu Víkendový pobyt:
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1x anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem a 1x
relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru.
Vstupní lékařská konzultace.
V ceně pobytu Prodloužený víkend:
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo

anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x rela- anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační koupel s přísadou, 1x podvodní masáž a vstupní xační zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a vstupní
lékařská konzultace.
lékařská konzultace.
V ceně pobytu Relaxační pobyt 2 noci:
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo an- Prodloužený víkend
La
1/1 a
Lb
1/1 b
ticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x rela- Termín
xační zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a vstupní 05.01.–12.03. 3 920 4 220 4 490 4 790
16.03.–22.10. 4 700 5 000
5 390 5 690
lékařská konzultace.
26.10.–17.12. 3 920 4 220
4 490 4 790
V ceně pobytu Relaxační pobyt 3 noci:
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.

ppolopenze dle druhu pobytu. Snídaně je formou
bbufetu, obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zele
leninové saláty, ovoce, minerální voda, káva. Pobyt
s plnou penzí začíná obědem a končí snídaní. Oběd je
po
podáván od 11:30 do 14:00 hod.
DDĚTI: Dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu
(z
(zajištění
postýlky 50 Kč/noc). Další informace o děte Vám rádi sdělíme v cestovní kanceláři.
tech
BO
BONUS:
Volný vstup do vodního relax centra. Parková na uzavřeném parkovišti zdarma.
vání
V ceně pobytu Wellness pobyt:
Ko
Konzultace
s lékařem, 6 wellness procedur: 1x relaxa koupel, 1x klasická masáž s éterickými oleji
xační
částečná, 1x medová-detoxikační-masáž, 1x indická
masáž hlavy, 1x reflexologie plosky nohou, 1x relaxační zábal dle vlastního výběru (kokosový, medový
nebo bylinkový).
V ceně pobytu Antistresový pobyt:
Vstupní lékařské vyšetření, relaxační procedury stanovené lékařem v ceně do 2 800 Kč/týden.
V ceně pobytu Víkendový pobyt:
1x klasická masáž s éterickými oleji celková a 1x
hydromasáž zvukovými vlnami se světelnou terapií
s přísadou dle vlastního výběru. Vstupní lékařská
konzultace.

V ceně pobytu Prodloužený víkend:
1x klasická masáž s éterickými oleji celková, 1x relaxační koupel s přísadou, 1x podvodní masáž a vstupní
lékařská konzultace.
V ceně pobytu Relaxační pobyt 2 noci:
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a vstupní
lékařská konzultace.

telefonem a ledničkou, částečně s balkonem.
te
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytů je plná penze. Snídaně je formou bufetu, obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zelefe
ninové saláty, ovoce.
ni
BONUS:
BO
Volný vstup do bazénu a infrasauny, zapůjčení
Vo
županu.
žu
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, přední pokoj
Re
s bbalkonem v hotelu Miramare II. 90 Kč/osoba a den,
parkovné před hotelem je 30 Kč/den pobyty nad
pa
Lázeňský komplex Miramare je v klidném prostředí 6 nocí, 60 Kč/den pobyty do 6 nocí.
v těsné blízkosti městského i lázeňského centra. Má
dvě restaurace s možností dietní stravy a konzultací
s odborným nutričním terapeutem, vlastní léčebné
minerální prameny: pramen Sv. Josefa a pramen
Jaroslav, dva bazény, saunu, solárium, denní bar, kadeřnictví, pedikúru, kosmetiku a uzavřené parkoviště
přímo před hotelem.
UBYTOVÁNÍ:
a) Hotel Miramare I. a Vila Rita. Jednolůžkové
a dvoulůžkové pokoje standard s vlastním sociálním
zařízení, TV/SAT a telefonem bez balkonu.
b) Hotely Miramare II. a Miramare – Helena.
Jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje a apartmány
superior s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT,

V ceně pobytu Lázně na zkoušku:
Konzultace s lékařem, lázeňské procedury stanovené
lékařem v ceně do 2 100 Kč/týden.
V ceně pobytu Tradiční léčba:
Konzultace s lékařem, 8 lázeňských procedur: 2x klasická masáž s éterickými oleji částečná, 2x přírodní
rašelinový zábal na páteř nebo klouby, 2x přírodní
uhličitá koupel, 2x přístrojová inhalace minerální
vodou Vincentka.
V ceně pobytu Seniorský pobyt:
Konzultace s lékařem, EKG, 13 lázeňských procedur:
2x klasická masáž částečná, 2x suchá CO2 koupel, 2x
přírodní uhličitá koupel,1x kondiční gymnastika, 6x
př
přístrojová inhalace minerální vodou Vincentka.
V cceně pobytu Preventivní program:
Lé
Lékařské vstupní vyšetření, lázeňské procedury stano
novené lékařem v ceně do 2 800 Kč/týden.

Luhačovice jsou čtvrté největší a nejnavštěvovanější
lázně v ČR. Mají nádhernou přírodu, příhodné klíma
a jedinečnou lázeňskou architekturu.
UBYTOVÁNÍ:
a) Vila Petřín a Vila Pernštýn nemají výtah. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje standard s vlastním
sociálním zařízení, TV/SAT, telefonem, ledničkou a internetem přes Wi-Fi nebo LAN.
b) Vila Antoaneta má výtah. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje superior s vlastním sociálním zařízení,
TV/SAT, telefonem, trezorem, minibarem, fénem
a internetem přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytů je plná penze nebo

Wellness pobyt a Antistresový pobyt
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
02.01.–12.03. 8 050 8 750
9 100 9 800
12.03.–23.04. 9 450 10 500 10 850 11 900
23.04.–24.09. 10 500 11 550 11 900 13 650
24.09.–22.10. 9 450 10 500 10 850 11 900
22.10.–17.12. 8 050 8 750
9 100 9 800
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem
v neděli.
§
Víkendový pobyt
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
06.01.–12.03. 2 590 2 890
3 190 3 490
17.03.–22.10. 3 190 3 490
3 790 4 090
27.10.–17.12.
2 590 2 890
3 190 3 490
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v pátek (pá–ne).
§

Nástup na pobyt je ve čtvrtek (čt–ne).
§
Relaxační pobyt 2 noci
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
03.01.–10.03. 2 090 2 390
2 690 2 990
12.03.–20.10. 2 590 2 890
3 190 3 490
22.10.–15.12. 2 090 2 390
2 690 2 990
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
§
Relaxační pobyt 3 noci
Termín
La
1/1 a
Lb
1/1 b
03.01.–10.03. 3 000 3 300
3 690 3 990
12.03.–20.10. 3 600 3 900
4 290 4 590
22.10.–15.12. 3 000 3 300
3 690 3 990
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
§

VILA VALAŠKA  LUHAČOVICE

Luxury Spa & Wellness hotel Vila Valaška nabízí luxusní ubytování v 9 jednolůžkových a dvoulůžkových
apartmá kategorie luxury. Luxury Spa & Wellness
Vila Valaška je propojený s Lázeňským hotelem Vila
Antoaneta a nabízí komplexní služby pod jednou
střechou.
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování v 9 luxusních jednolůžkových a dvoulůžkových apartmá. Každý apartmán má svoji šatnu, ložnici,
obývací pokoj, koupelnu s vanou a WC + bidet, individuální klimatizaci, TV/SAT, minibar, trezor, telefon,
vysoušeč vlasů a připojení k internetu Wi-Fi i ADSL.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytů je plná penze nebo

R17.020

Wellness pobyt a Antistresový pobyt
Termín
L
1/1
02.01.–12.03.
11 200
11 200
12.03.–23.04.
13 300
13 300
23.04.–24.09.
15 400
15 400
24.09.–22.10.
13 300
13 300
22.10.–20.12.
11 200
11 200
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §
Víkendový pobyt
Termín
L
1/1
P
06.01.–12.03.
4 060
4 060
2 160
17.03.–22.10.
4 660
4 660
2 160
27.10.–17.12.
4 060
4 060
2 160
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v pátek (pá–ne).
§

V ceně pobytu Relaxační pobyt 3 noci:
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a vstupní
lékařská konzultace.
Prodloužený víkend
Termín
L
1/1
P
05.01.–12.03. 6 040
6 040
3 190
16.03.–22.10. 6 940
6 940
3 190
26.10.–17.12.
6 040
6 040
3 190
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je ve čtvrtek (čt–ne).
§
Relaxační pobyt 2 noci
Termín
L
1/1
P
02.01.–10.03. 3 810
3 810
2 110
12.03.–20.10. 4 210
4 210
2 110
22.10.–15.12.
3 810
3 810
2 110
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
§
Relaxační pobyt 3 noci
Termín
L
1/1
P
02.01.–10.03. 5 290
5 290
2 740
12.03.–20.10. 5 890
5 890
2 740
22.10.–15.12.
5 290
5 290
2 740
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
§

HOTEL MIRAMARE  LUHAČOVICE

R17.021

Lázně na zkoušku
Termín
L a 1/1 a L b 1/1 b Ap. b
08.01.–12.03. 7 350 8 050 8 400 9 100 9 100
12.03.–23.04. 8 750 9 800 10 150 11 200 11 200
23.04.–24.09. 9 800 10 850 11 200 12 950 12 950
24.09.–22.10. 8 750 9 800 10 150 11 200 11 200
22.10.–17.12. 7 350 8 050 8 400 9 100 9 100
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
NNástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §

Tradiční léčba
Termín
L a 1/1 a L b 1/1 b Ap. b
08.01.–12.03. 7 350 8 050 8 400 9 100 9 100
12.03.–23.04. 8 750 9 800 10 150 11 200 11 200
23.04.–24.09. 9 800 10 850 11 200 12 950 12 950
24.09.–22.10. 8 750 9 800 10 150 11 200 11 200
22.10.–17.12. 7 350 8 050 8 400 9 100 9 100
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §
Seniorský pobyt
Termín
L a 1/1 a L b 1/1 b Ap. b
08.01.–12.03. 8 050 8 750 9 100 9 800 9 800
12.03.–23.04. 9 450 10 500 10 850 11 900 11 900
23.04.–24.09. 10 500 11 550 11 900 13 650 13 650
24.09.–22.10. 9 450 10 500 10 850 11 900 11 900
22.10.–17.12. 8 050 8 750 9 100 9 800 9 800
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §
Preventivní program
Termín
L a 1/1 a L b 1/1 b Ap. b
08.01.–12.03. 8 050 8 750 9 100 9 800 9 800
12.03.–23.04. 9 450 10 500 10 850 11 900 11 900
23.04.–24.09. 10 500 11 550 11 900 13 650 13 650
24.09.–22.10. 9 450 10 500 10 850 11 900 11 900
22.10.–17.12. 8 050 8 750 9 100 9 800 9 800
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně v České republice
BOUTIQUE HOTEL RADUN  LUHAČOVICE

R17.022

LÁZEŇSKÝ HOTEL ALEXANDIA  LUHAČOVICE

R17.023

V cceně pobytu Romantika pro dva:
Na přání snídaně na pokoj, láhev sektu na pokoji doplně
něná ovocnou mísou, aromaterapeutická masáž celého
tě
těla a gurmánské večerní menu při svíčkách.
T
Týden
rozmazlování
TTermín
L D 3–12 P Senior 60+ 1/1
002.01.–26.02. 11 380 6 300
10 810 13 090
226.02.–02.04. 12 100 6 300
11 490 13 910
12 260 14 850
002.04.–01.10. 12 910 6 300
11 490 13 910
001.10.–19.11. 12 100 6 300
10 810 13 090
119.11.–22.12. 11 380 6 300
CCena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobbyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–ne). §
TTýden pohody
TTermín
L
D 3–12 P Senior 60+ 1/1
002.01.–26.02. 9 490 6 300
9 010 10 910
26.02.–02.04. 9 940 6 300
9 450 11 430
02.04.–01.10. 10 750 6 300
10 210 12 360
01.10.–19.11. 9 940 6 300
9 450 11 430
19.11.–22.12. 9 490 6 300
9 010 10 910
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–ne). §
Relax, základ života
L
D 3–12 P Senior 60+ 1/1
Termín
02.01.–26.02. 6 070 3 600
5 770 6 980
26.02.–02.04. 6 340 3 600
6 030 7 290
02.04.–01.10. 6 880 3 600
6 540 7 920
01.10.–19.11. 6 340 3 600
6 030 7 290
19.11.–22.12. 6 070 3 600
5 770 6 980
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Kristiánův sen
L
D 3–12 P Senior 60+ 1/1
Termín
02.01.–26.02. 4 720 2 700
4 480 5 430
26.02.–02.04. 5 080 2 700
4 830 5 840
02.04.–01.10. 5 440 2 700
5 170 6 260
01.10.–19.11. 5 080 2 700
4 830 5 840
19.11.–22.12. 4 720 2 700
4 480 5 430
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Oživení smyslů
Termín
L
D 3–12 P Senior 60+ 1/1
02.01.–26.02. 5 530 2 700
5 250 6 360
26.02.–02.04. 5 800 2 700
5 510 6 670
02.04.–01.10. 6 250 2 700
5 940 7 190
01.10.–19.11. 5 800 2 700
5 510 6 670
19.11.–22.12. 5 530 2 700
5 250 6 360
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Člověče, zastav se…
L
D 3–12 P Senior 60+ 1/1
Termín
02.01.–26.02. 3 190 1 800
3 030 3 670
26.02.–02.04. 3 280 1 800
3 120 3 780
02.04.–01.10. 3 460 1 800
3 290 3 990
01.10.–19.11. 3 280 1 800
3 120 3 780
19.11.–22.12. 3 190 1 800
3 030 3 670
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Romantika pro dva
Termín
L
Senior 60+
02.01.–26.02.
3 910
3 710
26.02.–02.04.
4 180
3 970
02.04.–01.10.
4 450
4 230
01.10.–19.11.
4 180
3 970
19.11.–22.12.
3 910
3 710
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§

Boutique hotel Radun**** vznikl kompletní a citlivou
rekonstrukcí vily Bohuslava Fuchse z 30. let minulého
století. Zaujme Vás rodinnou, útulnou a přitom luxusní
atmosférou. V hotelu můžete využít kavárenskou restauraci proslulou zážitkovou gastronomií, letní terasu,
výtah, prožitkový klub – meditárna, výjimečné masáže
a terapie, zábaly a inhalace luhačovických pramenů.
UBYTOVÁNÍ: V nových dvoulůžkových stylových pokojích s možností až dvou přistýlek s vlastním sociálním
zařízením, balkónem či terasou, TV, minibarem, telefonem a připojením k internetu.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu rozšířená polopenze – vitální snídaně formou bufetu, sladké odpolední občerstvení s kávou nebo čajem, gurmánské večerní menu
o 4 chodech.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu
zdarma.
BONUS: Romantický večer s klavírem každou sobotu
a úterý, volný vstup do přilehlého vodního ráje (25m
plavecký bazén, zážitkový bazén s masážními tryskami,
bublery, skákacím zálivem a divokou řekou, parní
sauna, whirlpool, dětský bazének, vyhřívané lavice,
letní slunící terasy).
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a noc.
Podzemní garáže přímo u hotelu 70 Kč/den.
V ceně pobytu Týden rozmazlování:
Reflexní masáž plosek nohou, relaxace slatinným nebo
bahenním zábalem dle vlastního výběru, jemná masáž
zad a šíje aromaterapeutickými oleji, perličková nebo
hydromasážní koupel s bylinnou přísadou a chemoterapií, Champi – indická masáž hlavy, kombinovaná
harmonizační masáž
V ceně pobytu Týden pohody:
Zvýhodnění 20% na všechny masáže a terapie Prožitkového klubu.
V ceně pobytu Relax, základ života:
Relaxace slatinným nebo bahenním zábalem, jemná
masáž zad a šíje aromaterapeutickými oleji.
V ceně pobytu Kristiánův sen:
Jemná masáž zad a šíje aromaterapeutickými oleji.
V ceně pobytu Oživení smyslů:
Reflexní masáž plosek nohou, relaxace slatinným
nebo bahenním zábalem dle vlastního výběru, jemná
masáž zad a šíje aromaterapeutickými oleji, perličková nebo hydromasážní koupel s bylinnou přísadou
a chromoterapií.
V ceně pobytu Člověče, zastav se…
Zvýhodnění 20% na všechny masáže a terapie Prožitkového klubu.

V Lázních Luhačovicích můžete prospět svému zdraví,
relaxovat nebo jen odpočívat. Programy pobytů zahrnují osvědčené lázeňské procedury s využitím zdejších
unikátních přírodních léčivých vod v kombinaci s moderními léčivými a rehabilitačními metodami. Léčebné procedury jsou rozděleny na velké a malé. Podle
zdravotního stavu a intenzity zátěže pro organizmus
je doporučována 1 velká procedura (např. koupel v přírodní uhličité vodě) a 2 malé procedury (např. inhalace
a léčebný tělocvik). Procedury nejsou poskytovány
v neděli.
UBYTOVÁNÍ:
Komfortní pokoje SUPERIOR A LUX vybavené minibarem, TV, telefonem, sejfem, s vlastním sociálním
zařízením a připojením na internet. Pokoje SUPERIOR K s klimatizací. Ostatní typy pokojů – cena na
vyžádání.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu v hotelové restauraci).
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek, platba na místě.
V ceně pobytu Ochutnávka Wellness: 1x přírodní
uhličitá koupel (15 min.), 1x hydromasážní koupel (20
min.), 1x masáž klasická částečná (25 min.), 1x masáž
éterickým olejem (25 min.), zapůjčení županu, volný
vstup do wellness centra s bazénem a saunovým světem, volný vstup do fitness centra, denně pitná kúra.
V ceně pobytu Prodloužený víkend: 1x relaxační
bublinková koupel (15–20 min.), 1x wellness masáž
dle vlastního výběru (25 min.), 1x Rasul – orientální
očistná kúra v parní lázni (25 min.) pro pár, nebo pro
jednotlivce rašelinový obklad (20 min.), volný vstup
do wellness centra s bazénem a saunovým světem,
volný vstup do fitness centra.
V ceně pobytu Top pro každý věk: 1 x přírodní uhličitá koupel, 1 x perličková koupel s bylinnou přísadou,
1 x masáž klasická (částečná), 1 x masáž éterickým
olejem dle vlastního výběru, 1 x rašelinový obklad
zad, denně pitná kúra.

VceněpobytuMedicalwellness:1xkonzultacesléVc
V ceně pobytu Medical wellness: 1x konzultace s lékařem, základní diagnostika na bioimpendanční váze,
1x přírodní uhličitá koupel, 10x lázeňská procedura dle
doporučení lékaře nebo wellness procedura (max. 25
min.) dle vlastního výběru, zapůjčení županu, volný
vstup do wellness centra s bazénem a saunovým světem, volný vstup do fitness centra a denně pitná kúra.
V ceně pobytu Lázeňská dovolená: 5x wellness procedura (max. 25 min.) dle vlast. výběru, denně pitná kúra.
Ochutnávka wellness
Termín
L Superior
L Lux 1/1 Superior K
15.01.–26.02. 6 990
7 935
8 865
26.02.–23.04. 7 575
8 640
9 690
23.04.–08.10. 7 680
8 820
10 260
08.10.–26.11.
7 575
8 640
9 690
26.11.–17.12.
6 990
7 935
8 865
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt). §
Prodloužený víkend
Termín
L Superior
L Lux 1/1 Superior K
15.01.–26.02. 6 990
7 935
8 865
26.02.–23.04. 7 575
8 640
9 690
23.04.–08.10. 7 680
8 820
10 260
08.10.–26.11.
7 575
8 640
9 690
26.11.–17.12.
6 990
7 935
8 865
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). §
Medical wellness
Termín
L Superior
L Lux 1/1 Superior K
15.01.–26.02. 13 755
15 225
16 695
26.02.–23.04. 14 770
16 450
18 130
23.04.–08.10. 14 560
16 345
18 795
08.10.–26.11. 14 770
16 450
18 130
26.11.–17.12. 13 755
15 225
16 695
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
TOP pro každý věk
Termín
L Superior
L Lux 1/1 Superior K
15.01.–26.02. 12 495
13 965
15 435
26.02.–23.04. 13 510
15 190
16 870
23.04.–08.10. 13 300
15 085
17 535
15 190
16 870
008.10.–26.11. 13 510
13 965
15 435
226.11.–17.12. 12 495
CCena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
§
ppobyt je možný kdykoliv.
LLázeňská dovolená
TTermín
L Superior
L Lux 1/1 Superior K
115.01.–26.02. 12 775
14 245
15 715
15 470
17 150
226.02.–23.04. 13 790
15 365
17 815
223.04.–08.10. 13 580
15 470
17 150
008.10.–26.11. 13 790
14 245
15 715
226.11.–17.12. 12 775
CCena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
§
ppobyt je možný kdykoliv.

HOTEL LÁZNĚ KOSTELEC  ZLÍN  KOSTELEC
ka
kavárna,
restaurace, bar, taneční kavárna, salonky,
te
terasa s obsluhou, vyhřívané venkovní bazény,
te
tenisový kurt, sauna, minigolf. Součástí areálu je
go
golfové hřiště.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích nebo dvoulůžkových

Hotel Lázně Kostelec se nachází v blízkosti Zlína
v dosahu MHD v podhůří Hostýnských a Vizovických
vrchů. Sirné prameny léčí nemoci pohybového
ústrojí a nemoci kožní. Hostům je k dispozici denní
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R17.024
apartmánech s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně
formou bufetu, večeře výběr ze čtyř jídel) dle druhu
pobytu.

SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby na přistýlce
zdarma.
DOPRAVA:
MHD ze Zlína – linky č. 34, 35 nebo 36 ze zastávky
Náměstí Práce. Parkování u hotelu je zdarma.
Rekreační pobyt se snídani
TTermín
L
P
D 3–12 P Ap
002.01.–01.05. 690
520
380
1 020
001.05.–30.09.
810
645
410
1 130
330.09.–23.12.
690
520
380
1 020
CCena na osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný
kkdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
RRekreační pobyt s polopenzí
TTermín
L
P
D 3–12 P Ap
002.01.–01.05. 830
660
450
1 160
001.05.–30.09.
950
785
480
1 270
330.09.–23.12.
830
660
450
1 160
CCena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
§
kkdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
HOTEL MÁJ  PIEŠŤANY

R17.025

PENZION DANNINGER  PIEŠŤANY

R17.026

(ra
(rašelinový
nebo parafango), 1x vstup do finské
sa
sauny 1,5 hod.
V cceně pobytu Wellness víkend:
Horký parafango zábal, klasická masáž zad
Ho
a jjaccuzzi.
V cceně každého pobytu navíc:
Volný vstup do krytého bazénu 30–33 °C, volný vstup
Vo
do fitness, taneční večery ve středu a pátek, půjčení
holí Nordic Walking na půl dne, připojení k internetu
ho
přes Wi-Fi a hotelový trezor na recepci.
př
S
Seniorský
relaxační pobyt 50+ (5 nocí)
TTermín
L
1/1
18.12.–01.04.
5 420
6 100
01.04.–18.12.
5 910
6 590
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–pá).
§
Seniorský relaxační pobyt 50+ týdenní
Termín
L
1/1
18.12.–01.04.
7 180
8 140
01.04.–18.12.
7 860
8 820
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–ne).
§
Wellness pobyt(5 nocí)
L
1/1
18.12.–01.04.
6 120
6 800
01.04.–18.12.
6 610
7 290
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a deseti relaxačními procedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–pá).
§
Wellness pobyt týdenní
L
1/1
18.12.–01.04.
7 890
8 840
01.04.–18.12.
8 570
9 520
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a deseti relaxačními procedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–ne).
§
Wellness víkend 2 noci
3 noci
L
1/1
L
1/1
02.01.–01.04. 2 390 2 670 3 270 3 680
01.04.–31.05. 2 560 2 830 3 570 3 980
31.05.–01.10. 2 830 3 100 3 980 4 380
01.10.–18.12. 2 560 2 830 3 570 3 980
Cena na osobu/2 (3) nocí s polopenzí a třemi relaxačními
procedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek nebo ve čtvrtek (pá–ne, čt–ne).
§

Hotel se nachází ve světoznámém lázeňském městě
Piešťany, v městě s největším počtem slunečních dní
v roku na Slovensku. Je situovaný v tiché a oddychové
časti Sĺňavy, vzdálený jen 400 metrů od jezera Sĺňava.
Moderní budova s příjemnou rodinnou atmosférou
nabízí svým hostům velké množství rehabilitačních
a léčebných programů s vlastní lékařskou péči. Hotel
je bezbariérový a má krytý bazén.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, připojením na
internet, balkonem a ventilátorem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
večeře servírovaná výběrem ze 6 menu + salátový
bufet).
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Dítě 3–12 let ubytování s polopenzí 775 Kč/dítě a noc.
Rekreační poplatek 1,1 EUR/osoba a noc, platba na
místě. Silvestrovský příplatek 620 Kč/osoba a pobyt.
V ceně pobytu Seniorský relaxační pobyt 50+:
1x klasická masáž, parafango zábal, perličková koupel a 2x oxygenoterapie.
V ceně pobytu Wellness pobyt:
Čokoládová masáž pro dámu nebo masáž s aromaolejem pro pána, masáž chodidel s aromaolejem,
relaxační masáž šíje 10 min., masážní křeslo, koupel
se solí z Mrtvého moře, 2x jaccuzzi, 2x horký zábal

Malý rodinný penzion se nachází v příjemném
prostředí, je vzdálený 10 min. chůze od lázeňského
ostrova. Můžete využít ambulantní lázeňskou léčbu
a termální koupaliště Eva. V Piešťanech jsou ideální
podmínky pro pěší turistiku a vodní sporty. Restaurace se nachází cca 900 m od penzionu. Penzion má
bezbariérový přístup a je velmi vhodný pro invalidní
občany. Dovolenou si můžete zpříjemnit návštěvou
Vídně nebo Budapešti.
UBYTOVÁNÍ:
Kapacita penzionu je 14 lůžek. Ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT. V penzionu
jsou 3 plně vybavené kuchyně.

STRAVOVÁNÍ:
STTRAVOVÁNÍ
Á Í:
Vlastní
strava nebo polopenze dle druhu pobytu.
Vl
Možnost
dokoupení snídaně 155 Kč/osoba a snídaně,
M
dítě
dí do 12 let 95 Kč/dítě a snídaně. Večeře 155 Kč/
osoba
os a večeře, dítě do 12 let 95 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. ParSL
kování aut v uzavřeném objektu penzionu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek od 18 let do 70 let 1 EUR/osoba
a den. Pobyt se psem 5 EUR/den.
V ceně pobytu Rekreační víkend:
2 x polopenze (snídaně kontinentální, večeře výběr ze
tří menu), 2x zapůjčení jízdních kol a Wi-Fi na pokoji
zdarma.
V ceně pobytu Relaxační pobyt:
2 x polopenze (snídaně kontinentální, večeře výběr
ze tří menu), 1x masáž 30 min. a Wi-Fi na pokoji
zdarma.
Rekreační pobyt
L 1/2
L 1/3
L 1/4
02.01.–22.12.
470
460
410
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
Rekreační víkend
L
02.01.–22.12.
1 470
Cena za osobu/2 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
Relaxační pobyt
L
02.01.–22.12.
1 750
Cena za osobu/2 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§

SLOVENSKÉ LÉČEBNÉ LÁZNĚ  PIEŠŤANY

Spa Resort Esplanade
Lázně Piešťany se nacházejí v jihozápadní časti Slovenska v širokém údolí řeky Vah. Lázeňská část s termálními prameny, léčivým bahnem a lázeňskými
domy leží na lázeňském ostrově. Leči se zde nemoci
pohybového ústroji a nemoci nervového původu.
UBYTOVÁNÍ:
Spa Resort Esplanade**** – křídlo Esplanade:
Pokoje typu komfort s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, Wi-Fi, minibarem, telefonem, trezorem, sušičem vlasů a županem. Pokoje jsou nekuřácké.
Spa Resort Esplanade**** – křídlo Palace:
Pokoje typu standard s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, Wi-Fi, minibarem, telefonem, trezorem, francouzský balkon, sušičem vlasů a županem. Pokoje
jsou klimatizované a nekuřácké.
Spa Hotel Grand Splendid*** – křídlo Splendid:
Pokoje typu komfort s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, Wi-Fi, ledničkou, telefonem, trezorem,
balkonem, sušičem vlasů a županem. Pokoje jsou
nekuřácké.
Spa Hotel Grand Splendid*** – křídlo Grand:
Pokoje typu standard s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, Wi-Fi, ledničkou, telefonem, trezorem. Pokoje jsou nekuřácké.
Spa Hotel Pro Patria**:
Pokoje typu standard s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, rádiem, telefonem a sušičem vlasů na požádání. Pokoje jsou nekuřácké.
Vila Trajan***:
Pokoje typu standard s vlastním sociálním zařízením,

TV/SAT,
telefonem, trezorem, balkonem a sušičem
TV
vlasů na požádání. Pokoje jsou nekuřácké.
vl
H
Hotel Jalta**:
Pokoje
Po typu standard s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT,
ledničkou, telefonem, trezorem, balkonem
TV
a ssušičem vlasů na požádání. Pokoje jsou nekuřácké.
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu
a vvečeře servírovaná).
SLEVY: Děti do 4 let bez nároku služby zdarma.
SL
PŘÍPLATKY: Příplatek za Štědrý den v hotelu Spa
PŘ
Resort Esplanade**** 1 090 Kč/osoba. Příplatek za
Re
Silvestr v hotelu Spa Resort Esplanade **** 2 950 Kč/
osoba. Příplatek za Štědrý den ve Spa hotelu Splendid*** 900 Kč/osoba. Příplatek za Silvestr ve Spa
hotelu Splendid*** 2 330 Kč/osoba. Malé domácí
zvíře 11 EUR/noc.
V ceně pobytu Chuť Piešťan (2–7 nocí):
Lékařská konzultace, léčebné procedury (relaxační
program zahrnující:
3 procedury u pobytu na 2 noci (1x termální koupel
– zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 1x klasická
masáž – částečná), 4 procedury u pobytu na 3 noci
(1x termální koupel – zrkadlisko, 1x částečný bahenní
zábal a 1x klasická masáž – částečná, 1x hydroterapie/perličková koupel),
6 procedur u pobytu na 4 noci (1x termální koupel
– zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 1x klasická
masáž – částečná, 1x hydroterapie/perličková koupel,
1x solná jeskyně/oxygenoterapie a 1x severská chůze/
skupinový tělocvik),
8 procedur u pobytu na 5 nocí (2x termální koupel
– zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 2x klasická
masáž – částečná, 1x hydroterapie/perličková koupel,
1x solná jeskyně/oxygenoterapie a 1x severská chůze/
skupinový tělocvik),
9 procedur u pobytu na 6 nocí (2x termální koupel
– zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 2x klasická
masáž – částečná, 1x hydroterapie/perličková koupel,
1x solná jeskyně/oxygenoterapie a 2x severská chůze/
skupinový tělocvik),

R17.027
11 procedur u pobytu na 7 nocí (2x termální koupel
– zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 2x klasická
masáž – částečná, 3x hydroterapie/perličková koupel,
1x solná jeskyně/oxygenoterapie a 2x severská chůze/
skupinový tělocvik).
V ceně pobytu Aktivní týden senior:
Vstupní a výstupní lékařské vyšetření, EKG test,
léčebné procedury (individuální léčebný program
stanovený na základě zdravotního stavu a předpisu
lékaře, který zahrnuje 12 procedur za týden (7 nocí),
včetně aktivní rehabilitace (3x týdně) jako skupinové
cvičení nebo fitness trénink s trenérem.

Spa Resort Esplanade

Chuť Piešťan
Termín

15.01.–04.03.
04.03.–29.04.
29.04.–15.10.
26.11.–23.12.
15.10.–26.11.
23.12.–07.01.
L
1/1
L
1/1
L
1/1
Spa Resort Esplanade**** – křídlo Esplanade
2 510
3 020
2 740 3 240
3 070 3 600
Spa Resort Esplanade**** – křídlo Palace
2 460
2 960
2 680 3 180
3 020 3 540
Spa Hotel Grand Splendid*** – křídlo Splendid
2 010
2 490
2 150 2 620
2 460 2 900
Spa Hotel Grand Splendid*** – křídlo Grand
1 760
2 210
1 900 2 350
2 090 2 570
Termín
15.01.–29.04.
29.04.–15.10.
15.10.–16.12.
Spa Hotel Pro Patria**
1 510
1 790
1 650 1 930
Termín
26.02.–16.12.
Vila Trajan***
1 450
1 730
Termín
26.02.–31.10.
Hotel Jalta**
1 400
1 680
Cena za osobu/noc s polopenzí a procedurami. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci,
maximálně 7 nocí.
§
Aktivní týden senior
15.01.–04.03.
04.03.–29.04.
29.04.–15.10.
Termín
26.11.–23.12.
15.10.–26.11.
23.12.–07.01.
L
1/1
L
1/1
L
1/1
Spa Resort Esplanade**** – křídlo Esplanade
2 350
2 880
2 590 3 090
2 930 3 460
Spa Resort Esplanade**** – křídlo Palace
2 290
2 820
2 540 3 040
2 880 3 410
Spa Hotel Grand Splendid*** – křídlo Splendid
1 860
2 230
1 930 2 370
2 210 2 680
Spa Hotel Grand Splendid*** – křídlo Grand
1 540
1 980
1 680 2 120
1 870 2 320
Termín
15.01.–29.04.
29.04.–15.10.
15.10.–16.12.
Spa Hotel Pro Patria**
1 390
1 700
1 570 1 840
Termín
26.02.–16.12.
Vila Trajan***
1 370
1 650
Termín
26.02.–31.10.
Hotel Jalta**
1 310
1 590
Cena za osobu/noc s polopenzí a procedurami. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
HOTEL PARK  PIEŠŤANY
D í tě d

ZDARoM6 let
A

Hotel Park leží v příjemném a tichém prostředí městského parku Piešťan, v blízkosti řeky Váh, necelých
500 m od pěší zóny s obchody a kavárnami. V roce
2007 prošel hotel kompletní vnitřní rekonstrukcí.
Piešťany nabízejí mimo léčení široký výběr možností
využití volného času – odpočinek, rekreaci, pestrý
kulturní, sportovní a společenský život. Turistická
sezóna trvá prakticky po celý rok. Ať už se rozhodnete
projít po parcích, posedět si v některé z místních kavárniček, zajít si na koncert, za turistikou anebo si vyberete plavbu výletní lodí, určitě nebudete zklamaní.
Moderní budova hotelu nabízí rehabilitační a regenerační programy vysoké kvality. V hotelu je vstupní
hala s recepcí, restaurace, kavárna, internetový bar
s panoramatickou střešní terasou, konferenční sál
a několik salónků. Je zde rehabilitace, wellness centrum s vodoléčbou, balneoterapií a saunovým komplexem s finskou saunou, infra saunou a parní koupelí.
Nový krytý bazén s vodními atrakcemi. Můžete zde
využít i kosmetiku, kadeřnictví, nové fitness, které
uspokojí požadavky i sportovních klubů, půjčovnu
kol a hotelový trezor. V hotelu můžete využít připojení k internetu přes Wi-Fi, připojení je dostupné na
recepci, v kavárně, restauraci a ve všech školících
místnostech. Připojení na internet
je zdarma. Párkování je na závorou zabezpečeném
a monitorovaném parkovišti.

HOTEL MAGNÓLIA  PIEŠŤANY

R17.028
UB
UBYTOVÁNÍ:
V komfortně zařízených dvoulůžkových pokojích
s vvlastním sociálním zařízením, LCD-TV, rádiem, tele
lefonem,
fénem a balkónem.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze. Snídaně formou bufetu,
ve
večeře
formou bufetu. Možnost dokoupení obědů
15 Kč/osoba a oběd, dítě do 12 let 75 Kč/dítě a oběd.
150
BO
BONUS:
Vo vstup do krytého bazénu s vířivkou a vodními
Volný
at
atrakcemi,
vstup do fitness. Koupací plášť po dobu
po
pobytu,
fit program (3x týdně různé druhy cvičení).
SL
SLEVY:
Dí do 6 let bez nároku na lůžko s polopenzí bez
Dítě
pr
procedur
zdarma. 20% sleva na další procedury ve
wellness & spa.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1,10 EUR/osoba a noc, platba na
místě. Jednolůžkový pokoj 380 Kč/pokoj a noc. Parkování 2 EUR/auto a noc. Pobyt se psem 10 EUR/pes
a noc.
V ceně pobytu Wellness pobyt:
1x klasická masáž částečná (20 min.), 1x parafango
zábal (20 min.) a 1x oxygenoterapie (20 min.)
V ceně pobytu Harmony pobyt:
1x masáž lávovými kameny (40 min.), 1x hydromasážní vana (20 min.), 1x champi – indická masáž

R17.029

V cceně pobytu Relaxačního pobyt:
Masáž zad 30 min., rašelinový zábal 30 min., vířivka
Ma
30 min.
V cceně pobytu Seniorský pobyt:
Klasická masáž 30 min., infra sauna 30 min., rašeliKla
nový zábal 30 min., reflexní masáž chodidel 15 min.
no
a vvířivka 30 min.
V cceně pobytu Romantický pobyt:
Romantická večeře „Rómeo a Júlie“ při svíčkách
Ro
a láhví vína. Medová masáž pro dámu 30 min.,
klasická masáž pro pána 30 min., vířivka 30 min.
kla
Hotel má ideální polohu v centru světoznámého a romantické noční koupání při svíčkách ve středu
lázeňského města Piešťany. Nachází se na začátku a v sobotu 21:00 – 22:00 hod.
pěší zóny, nabízí nádherný výhled na pohoří Pováž- Relaxační pobyt 2 noci
ský Inovec a řeku Váh. Vysoká kvalita služeb s víc jak Termín
L
D 12 D 12–18 1/1
30letou tradicí ho řadí mezi nejznámější hotely nejen 01.02.–22.12. 2 530 1 090 1 530 3 240
v Piešťanech, ale i na Slovensku.
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
§
Hotel Magnolia hostům nabízí relaxační centrum s ši- možný kdykoliv.
rokou škálou relaxačních procedur – masáže, sauna, Relaxační pobyt 3 noci
L
D 12 D 12–18 1/1
jacuzzi a mnoho dalších. Hoteloví hosté mají taktéž Termín
k dispozici zdarma krytý hotelový bazén s vyhřívanou 01.02.–22.12. 3 500 1 640 2 290 4 490
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
vodou a protiproudem a infrasaunu.
možný kdykoliv.
§
UBYTOVÁNÍ:
Relaxační pobyt 5 nocí
L
D 12 D 12–18 1/1
Ve dvoulůžkových pokojích standard s vlastním so- Termín
ciálním zařízením, TV/SAT, telefonem, minibarem, 01.02.–22.12. 5 090 2 720 3 810 6 720
trezorem, fénem na vlasy a připojením na internet Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
přes Wi-Fi.
Relaxační pobyt 7 nocí
STRAVOVÁNÍ:
Termín
L
D 12 D 12–18 1/1
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, 01.02.–22.12. 6 410 3 810 5 340 9 120
večeře výběr z menu + salátový bufet).
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
SLEVY:
možný kdykoliv.
§
Seniorský pobyt
Děti do 6 let bez nároku na služby zdarma.
Termín
3 noci
5 nocí
7 nocí
BONUS:
L 1/1
L 1/1
L 1/1
Neomezený vstup do hotelového bazénu, župan na
pokoji, sobotní večer s hudbou a 10% sleva na thajské 01.02.–22.12. 3 980 5 060 5 880 7 760 7 780 10 370
Cena na osobu/3, 5 a 7 nocí s polopenzí a programem. Námasáže v THAI Massage centru v hotelu.
stup možný kdykoliv.
§
PŘÍPLATKY:
Romantický pobyt
Rekreační poplatek 1,1 EUR/osoba a noc, platba na Termín
2 noci L
3 noci L
místě. Parkovné 10 EUR/pobyt, při pobytu na 2–3 dny, 01.02.–22.12.
2 640
3 580
15 EUR/pobyt, při pobytu na 4–6 dnů, 20 EUR/pobyt, Cena na osobu/2 a 3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný
kdykoliv.
§
při pobytu na 7 a více dnů.
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hlavy (20 min.), 1x parafango zábal (20 min.) a 1x
oxygenoterapie (20 min.)
V ceně pobytu Seniorský pobyt 50+:
1x orientační lékařské vyšetření, 1x hydromasážní
vana (20 min.), 1x parafango zábal (20 min.), 1x klasická masáž částečná (20 min.), 1x oxygenoterapie
(20 min.) a 1x měkké techniky s fyzioterapeutkou
(20 min.)
V ceně pobytu Léčebný pobyt:
1x orientační lékařské vyšetření, léčebný program na
základě doporučení lékaře – 10x nebo 20x procendury (klasická masáž částečná, reflexní masáž, měkké
techniky, škola zad, hydromasážní vana, perličková
ko
koupel,
TENS, interferenční diadynamické proudy ultra
trazvuk,
magnetoterapie, oxygenoterapie, plynové
ins
insufláce,
REBOX – PHYSIO, lokální kryoterapie, individ
viduální
léčebný tělocvik a hydrokineziterapie)
V cceně pobytu Vánočního pobytu:
Ště
Štědrovečerní
večeře 24.12. slavnostní večeře s dárke Štefanská zábava 26.12., 1x aromatická masáž
kem,
v skořice (20 min.), 1x parafango zábal (20 min.),
s vůní
1x hydromasážní vana (20 min.)
V cceně pobytu Silvestrovský pobyt:
Sil
Silvestrovský
večer 31.12. slavnostní večeře, program
a ddárek, Novoroční přípitek 01.01., 1x aromatická masá s vůní jedličky (20 min.), 1x parafango zábal (20
sáž
m 1x hydromasážní vana (20 min.)
min.),

R
Rekreační
pobyt
L
D 6–12
P D 6–12 P
TTermín
118.12.–02.01. 1 530 1 170 1 310
770
700
002.01.–13.04. 1 390 1 110 1 170
770
113.04.–17.04. 1 530 1 170 1 310
700
117.04.–20.12. 1 390 1 110 1 170
CCena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobbyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Wellness pobyt
W
L
D 6–12
P D 6–12 P
TTermín
002.01.–20.12. 1 730 1 110 1 510
700
CCena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobbyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Hramony pobyt
H
L
D 6–12
P D 5–12 P
TTermín
002.01.–20.12. 1 870 1 110 1 650
700
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. §
Seniorský pobyt 50+
Termín
L
D 6–12
P D 6–12 P
02.01.–20.12. 1 695 1 110 1 480
700
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí. §
Léčebný pobyt 10 procedur
Termín
L
D 6–12
P D 6–12 P
02.01.–20.12. 1 770 1 110 1 550
700
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
Léčebný pobyt 20 procedur
Termín
L
D 6–12
P D 6–12 P
02.01.–20.12. 2 120 1 110 1 900
700
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
Vánoční pobyt
Termín
L
D 6–12
P D 6–12 P
21.12.–26.12. 8 930 5 850 7 840 3 810
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí a programem. Pobyt středa–pondělí. Pobyt nelze zkrátit.
§
Silvestrovský pobyt
Termín
L
D 6–12
P D 6–12 P
26.12.–01.01. 9 610 5 850 8 520 3 810
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí a programem. Pobyt pondělí – neděle. Pobyt nelze zkrátit.
§

KÚPELE BOJNICE  BOJNICE

R17.030

LD Lysec
Termální lázně Bojnice se nachází v blízkosti Bojnického zámku, nedaleko města Prievidza. Přijeďte
relaxovat do léčivé termální vody a krásné přírody lázeňských parků. Navštívit můžete termální koupaliště
Čajka (v létě) a nejstarší ZOO v SR. Léčí se zde nemoci
pohybového a nervového ústrojí, onemocnění ledvin
a močových cest.
Lázně Bojnice nabízejí ubytování v hlavních léčebných domech Mier, Lysec a Bôrina (Baník), které poskytují ubytování, stravování a procedury. LD Lysec je
propojený chodbou s LD Mier.
V LD Mier se nachází Vodní svět se 3 léčivými termálními bazény (2 vnitřní bazény a 1 venkovní bazén)
s celoročním provozem. V LD Bôrina (Baník) se nachází venkovní termální bazén.
V LD Mier lze využít saunový svět (finská sauna, bylinná parní kabina, solná kabina) a fitness.
Ubytování zajišťujeme také v dependancích hlavních
léčebných domů: Lux, Slávia, Kľak, Zobor, Tribeč, Gabriela, které poskytují pouze ubytování. Na stravu
a procedury do hlavního léčebného domu Bôrina
(Baník) docházejí klienti ubytovaní v LD Gabriela (100
m od LD Bôrina (Baník)) nebo v LD Tribeč (250 m od
LD Bôrina (Baník)). Hosté ubytovaní v LD Lux, Slávia,
Zobor a Kľak docházejí na stravu a procedury do LD
Mier, který je od nich vzdálen cca 50–100 m.

UBYTOVÁNÍ:
UB
Ve dvoulůžkových pokojích I. kategorie s vlastním
sociálním zařízením, TV, ledničkou.
so
STRAVOVÁNÍ:
ST
v cceně pobytu plná penze. Nástup obědem, ukončení
snídaní. Snídaně formou švédských stolů, obědy
sn
a vvečeře možnost výběru z 5–6 druhů jídel. Možnost
dietního stravování (bezlepková dieta, vegetariándi
ská strava, dělená strava).
sk
PŘÍPLATKY:
PŘ
Příplatek za jednolůžkový pokoj 240 Kč/osoba a noc
Př
v LD Lux a Gabriela, 350 Kč/osoba a noc v LD Mier
Tyto ceny neplatí pro LD Lysec, Slávia, Zobor,
a Baník.
B
Kľak a Tribeč, kde nejsou jednolůžkové pokoje k disKľ
pozici. Rekreační Poplatek 1 EUR/osoba a den, platba
po
na místě.
V ceně pobytu Klasik:
lékařské vyšetření, průměrně 3 procedury denně
stanovené na základě předpisu lékaře.
V ceně pobytu Relax:
volný vstup do vodního světa pro ubytované v LD Mier,
Lysec, Lux, Zobor, Kľak a Slávia nebo do venkovního
bazénu v LD Bôrina (Baník) pro klienty ubytované
v LD Bôrina (Baník), Tribeč a Gabriela.
Pobyt Klasik
Termín
Mier,
Lysec
Bôrina (Baník)

Lux, Slávia,
Zobor, Kľak,
Tribeč, Gabriela
06.01.–30.04. 1 395
1 460
1 195
30.04.–01.11. 1 560
1 620
1 395
01.11.–20.12.
1 395
1 460
1 195
Cena na osobu/noc s plnou penzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu je 6 nocí.
§
Pobyt Relax
Termín
Mier,
Lysec Lux, Slávia,
Bôrina (Baník)
Zobor, Kľak,
Tribeč, Gabriela
06.01.–30.04. 3 950
4 280
3 250
30.04.–01.11. 4 590
4 995
3 990
01.11.–20.12.
3 950
4 280
3 250
Cena na osobu/2 noci s plnou penzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
HOTEL FLÓRA  TRENČIANSKÉ TEPLICE

Hotel je vzdálený od lázní cca 350 m. Okolí Trenčianských Teplic nabízí široké možnosti na cestovní
a horskou cyklistiku. V hotelu je restaurace, denní bar,
vinárna s hudbou, fitness, finská sauna, masáže, vodoléčba, elektroléčba, biolampa, perličková koupel,
rašelinové zábaly, bahenní zábaly. Hosté mají možnost zapůjčení horských kol, stolního tenisu. Součástí
wellness centra je plavecký bazén s vodou o teplotě
30 °C, s protiproudem, vodopádem, 6 masážními
tryskami, dnovým gejzírem a podhladinovým osvětlením, sedací bazén s vodou o teplotě 33 °C, se dvěma
vodními postelemi, 10 sedadly s perličkovou masáží
a podhladinovým osvětlením, saunový komplex se
solnou parní saunou, bylinkovou inhalací finskou
saunou, tepidariem a vodní cestou.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením s možností přistýlky, TV/SAT,
telefonem, připojení k internetu přes Wi-Fi zdarma
a župan na pokoji.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
večeře předkrm, hlavní jídlo výběr ze 3 menu, salátový bufet).
SLEVY:
Děti do 3 let bez nároku na služby zdarma. Děti 3–12
let nemají procedury.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 10 EUR/den. Rekreační poplatek 1 EUR/
osoba a noc, platba na místě. Parkovné cca 3,34 EUR/
den, při pobytu více jak 4 noci 1,67 EUR/den. Jednolůžkový pokoj 250 Kč/osoba a noc.

R17.031
V ceně pobytu Wellness pobyt:
Ná na přivítání, volný vstup bazénového komplexu
Nápoj
s pplaveckým a sedacím bazénem s vodními atrakcemi,
vo vstup do fitness, denně vstup do saunového
volný
sv se solnou saunou, bylinkovou inhalací, finskou
světa
sa
saunou
a vodní cestou, půjčení horských a trekkingový kol (1 hod./pobyt), indoor aktivity: stolní tenis
vých
a sstolní fotbal.
V ceně pobytu Ozdravný pobyt:
Ná na přivítání, orientační lékařské vyšetření, 2x
Nápoj
k
koupel
v termálním bazéně se zábalem, 1x oxygenoterapie, 1x klasická masáž částečná, 1x podvodní
masáž, 1x perličková koupel s přísadou bylinných
extraktů a solí, 1x rašelinový zábal, 3x interferenční
proudy nebo ultrazvuk, 1x vstup do saunového světa.
Volný vstup bazénového komplexu s plaveckým a sedacím bazénem s vodními atrakcemi, volný vstup do
fitness.
V ceně pobytu Pro bolavá záda:
Nápoj na přivítání, orientační lékařské vyšetření, 1x
Dorn metóda Breuss masáž, 1x Tuina – čínská tlaková
masáž, 1x mobilizační techniky na uvolnění šíje, 1x
Champi – indická masáž hlavy a šíje, 1x rašelinový
zábal, 1x minerální bahenní zábal AHAVA, 3x interferenční proudy nebo ultrazvuk, 1x kineziterapie –
léčebný tělocvik nebo hydrokineziterapie, 1x vstup
do saunového světa. Volný vstup do bazénového
komplexu s plaveckým a sedacím bazénem s vodními
atrakcemi, volný vstup do fitness.

VVceněpobytuSeniorský
ceně pobytu Seniorský pobyt 50+:
Nápoj na přivítání, denně odpolední posezení s kávou
a moučníkem. Orientační lékařské vyšetření, 1x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel s přísadou
bylinných extraktů a soli, 1x rašelinový zábal, 1x interferenční proudy a 1x ultrazvuk. U pobytu na 7 nocí
navíc 1x oxygenoterapie. Volný vstup do bazénového
komplexu s plaveckým a sedacím bazénem s vodními
atrakcemi, volný vstup do fitness. 28% sleva na vstup
do saunového světa.
V ceně pobytu Víkendový pobyt:
Nápoj na přivítání, 1x aroma masáž voskem, 1x rašelinový zábal, denně vstup do krytého plaveckého
a sedacího bazénu s vodními atrakcemi, saunového
světa se solnou saunou, bylinkovou inhalací, finskou
saunou a vodní cestou, volný vstup do fitness. U pobytu na 3 noci navíc jedna procedura (perličková
koupel nebo rašelinový zábal). Indoor aktivity: stolní
te stolní fotbal a další.
tenis,
c pobytu Romantický pobyt:
V ceně
Ná na přivítání, romantické překvapení na pokoji,
Nápoj
1x harmonizující masáž kokosovo-vanilkovým olejem,
1x Kleopatřina koupel s kokosovým mlékem – elixír
zd a dlouhověkosti, 1x parafínový kokosový zábal,
zdraví
sla
slavnostní
večeře při svíčkách s bublinkami, romantic noční koupání v doprovodu lahodných tónů, pritické
vá vstup do finské sauny jen pro Vás. Volný vstup
vátní
do bazénového komplexu s plaveckým a sedacím bazé
zénem
s vodními atrakcemi, volný vstup saunového
sv a fitness.
světa

W
Wellness
pobyt
5 nocí
6 nocí
7 nocí
TTermín
L D 3–12 L D 3–12 L D 3–12
001.01.–23.04. 4 990 3 490 5 990 4 190 6 690 4 690
223.04.–08.10. 6 090 4 290 7 290 5 090 7 990 5 590
008.10.–17.12. 4 990 3 490 5 990 4 190 6 690 4 690
CCena na osobu/5, 6 a 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
m
§
OOzdravný pobyt
TTermín
5 nocí
6 nocí
7 nocí
L
P
L
P
L
P
001.01.–23.04. 6 410 5 590 7 320 6 340 8 040 6 890
223.04.–08.10. 7 490 6 680 8 630 7 650 9 370 8 230
08.10.–17.12. 6 410 5 590 7 320 6 340 8 040 6 890
Cena na osobu/5, 6 a 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Pobyt pro bolavá záda
Termín
5 nocí
6 nocí
7 nocí
L
P
L
P
L
P
01.01.–23.04. 6 710 5 890 7 620 6 640 8 340 7 190
23.04.–08.10. 7 790 6 990 8 930 7 950 9 670 8 530
08.10.–17.12. 6 710 5 890 7 620 6 640 8 340 7 190
Cena na osobu/5, 6 a 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Seniorský pobyt 50+
Termín
5 nocí
6 nocí
7 nocí
L
P
L
P
L
P
01.01.–23.04. 5 490 4 590 6 390 5 390 7 390 6 290
23.04.–08.10. 6 490 5 690 7 690 6 690 8 720 7 590
08.10.–17.12. 5 490 4 590 6 390 5 390 7 390 6 290
Cena na osobu/5, 6 a 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Víkendový pobyt L
P
D 3–12
01.01.–17.12.
2 700
2 370
1 350
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup možný
kdykoliv.
§
Prodloužený víkendový pobyt
Termín
L
P
D 3–12
01.01.–17.12.
3 920
3 430
1 960
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup možný
kdykoliv.
Romantický pobyt
L
01.01.–17.12.
3 470
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup možný
§
kdykoliv.

LÁZEŇSKÉ HOTELY  RAJECKÉ TEPLICE

Hotel Aphrodite Palace
Načerpejte pozitivní energii těla i duše v Rajeckých
Teplicích. Luxusní hotel Aphrodite Palace**** je
spojený přímo s lázeňským domem Aphrodite, kde se
poskytují všechny léčebné a rehabilitační procedury
a využívají termální vnitřní a venkovní bazény situované uprostřed nádherné antické architektury, tj.
relaxační bazén 30 °C s přírodním vodopádem, sedací
klidový bazén 36–38 °C, 25m plavecký bazén 29 °C
a turecká lázeň. V bazénech se využívá přírodní léčivá
termální voda s výbornými účinky na pohybový a nervový aparát a také na celkovou relaxaci organizmu.
Hotel Malá Fatra se nachází v lázeňském parku, má jídelnu, kde se podává polopenze, letní terasu, cca 500
m od hotelu Aphrodite s termálními bazény.
Vila Margaréta a vila Flóra se nachází cca 250 m od

R17.032
hotelu Aphrodite Palace, na polopenzi klienti dochází
ho
do hotelu Malá Fatra cca 400 m.
UUBYTOVÁNÍ:
Hotel Malá Fatra***: ubytování v jednolůžkových
H
a dvoulůžkových pokojích typu comfort s vlastním
sociálním zařízením, ledničkou, TV/SAT, rádiem, teso
lefonem a balkonem.
le
VVila Flóra***: ubytování ve dvoulůžkových pokojích typu comfort s vlastním sociálním zařízením, TV/
jíc
SAT,
SA rádiem, telefonem a kuchyňským koutem.
Vila
Vi Margaréta: ubytování ve dvoulůžkových pokojích
typu
ty comfort s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
rádiem
a kuchyňským koutem.
rá
Hotel
Aphrodite Palace****: ubytování v rekonH
struovaných luxusních jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích typu comfort s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, ledničkou, TV/SAT,
Rekreační pobyt (2 noci)
Termín
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Flóra, Margaréta
L D 3–12 P L D 3–12 P P
04.01.–12.04. 1 990 950 3 890 895 1 990
18.04.–25.12. 1 990 950 3 890 895 1 990
Cena na osobu/2 noci se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.
§
Rekreační pobyt (3 noci)
Termín
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Flóra, Margaréta
L D 3–12 P L D 3–12 P P
04.01.–12.04. 2 950 1 395 5 790 1 390 2 990
18.04.–25.12. 2 950 1 395 5 790 1 390 2 990
Cena na osobu/3 noci se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.
§
Relaxační pobyt Classic ne–pá (5 nocí)
Termín
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Flóra, Margaréta
L
D 3–12 P
L
D 3–12 P
04.01.–12.04. 8 490 2 890 12 590 3 590
18.04.–25.12. 8 490 2 890 12 590 3 590
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí, 2x klasická masáž 30
min., 1x perličková olejová koupel, 1x aroma olejová masáž
30 min., 1x podvodní masáž 20 min. a 1x reflexní masáž
chodidel 30 min. Nástup: v cyklech s nástupem v neděli
(ne–pá). Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.
§

rádiem a telefonem. Připojení k internetu přes Wi-Fi
v kavárně a lobby zdarma.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
dle druhu pobytu.
Možnost dokoupení večeří v restauraci Malá Fatra 280
Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 140 Kč/dítě a večeře.
Možnost dokoupení večeří formou bohatého bufetu
v restauraci Aphrodite Palac ne–čt 545 Kč/osoba
a večeře, dítě do 12 let 280 Kč/dítě a večeře, pá–so
galavečeře s programem 690 Kč/osoba a večeře, dítě
do 12 let 345 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na ubytování, stravování a procedury zdarma. Dětská postýlka na

vyžádání zdarma. Dětské ceny na přistýlce se vztahují
na dítě 3–12 let včetně bez procedur.
BONUS: U hotelu Malá Fatra, Vila Flóra a Vila Margaréta vstup do vodního světa na 3 hodiny denně
(počet nocí = počet vstupů) a volný vstup do fitness.
U hotelu Aphrodite Palace neomezený vstup do vodního světa (vnitřní a nové venkovní římské termální
bazény) a saunového světa (arabská, solná, mentolová a finská sauna) a hotelového fitness. Parkování
zdarma.
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj v hotelu Malá Fatra,
Flóra a Margaréta 70 Kč/pokoj a noc. Jednolůžkový
pokoj v hotelu Aphrodite Palace 1 100 Kč/pokoj a noc.

Krátkodobý pobyt Classic (2 noci)
Termín
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Flóra, Margaréta
L
D 3–12 P
L
D 3–12 P
04.01.–12.04. 3 490 1 190 5 090 1 490
18.04.–25.12. 3 490 1 190 5 090 1 490
Cena na osobu/2 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x reflexní masáž chodidel 30 min. a 1x perličková olejová koupel. Nástup: v cyklech s nástupem v neděli, pondělí,
úterý a středu (ne–út, po–st, út–čt, st–pá). Pobyt nelze
zkrátit ani prodloužit.
§
Krátkodobý pobyt Classic (3 noci)
Termín
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Flóra, Margaréta
L
D 3–12 P
L
D 3–12 P
04.01.–12.04. 5 190 1 790 7 650 2 190
18.04.–25.12. 5 190 1 790 7 650 2 190
Cena na osobu/3 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x perličková olejová koupel, 1x aromaterapeutická
olejová masáž 30 min. a 1x reflexní masáž chodidel 30
min. Nástup: v cyklech s nástupem v neděli, pondělí a úterý
(ne–st, po–čt, út–pá). Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit. §
Krátkodobý pobyt Classic (2 noci)
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Termín
Flóra, Margaréta
L
D 3–12 P
L
D 3–12 P
04.01.–12.04. 4 050 1 190 5 990 1 490
18.04.–25.12. 4 050 1 190 5 990 1 490
Cena na osobu/2 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30 min.
1x reflexní masáž chodidel 30 min. a 1x perličková olejová
koupel. Nástup: v cyklech s nástupem ve čtvrtek, pátek
a sobotu (čt–so, pá–ne a so–po). Pobyt nelze zkrátit ani
prodloužit.
§

Krátkodobý pobyt Classic (3 noci)
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Termín
Flóra, Margaréta
L
D 3–12 P
L
D 3–12 P
04.01.–12.04. 6 090 1 790 8 990 2 190
18.04.–25.12. 6 090 1 790 8 990 2 190
Cena na osobu/3 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x perličková olejová koupel, 1x aromaterapeutická
olejová masáž 30 min. a 1x reflexní masáž chodidel 30 min.
Nástup: v cyklech s nástupem ve středu a čtvrtek (st–so
a čt–ne). Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.
§
Krátkodobý pobyt Classic (4 noci)
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Termín
Flóra, Margaréta
L
D 3–12 P
L
D 3–12 P
04.01.–12.04. 6 890 2 290 9 990 2 790
18.04.–25.12. 6 890 2 290 9 990 2 790
Cena na osobu/4 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x perličková olejová koupel, 1x aroma olejová masáž
30 min., 1x podvodní masáž 20 min. a 1x reflexní masáž
chodidel. Nástup: v cyklech s nástupem v pondělí nebo neděli (po–pá, ne–čt). Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit. §
Krátkodobý pobyt Classic (4 noci)
Malá Fatra,
Aphrodite Palace
Termín
Flóra, Margaréta
L
D 3–12 P
L
D 3–12 P
04.01.–12.04. 8 090 2 290 11 990 2 790
18.04.–25.12. 8 090 2 290 11 990 2 790
Cena na osobu/4 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x perličková olejová koupel, 1x aroma olejová masáž
30 min., 1x podvodní masáž 20 min. a 1x reflexní masáž
chodidel. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze zkrátit ani
prodloužit.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
KÚPELE LÚČKY  LÚČKY 6 km od Bešeňové)

Kúpeľný hotel Choč
Lázně Lúčky leží v horské dolině pod úbočím Choča,
na rozhraní Oravy a Liptova. Leči se zde především
ženské nemoci a poruchy plodnosti. Můžete využít
AQUA – VITAL Park, s bazénem a různými atrakcemi.
UBYTOVÁNÍ:
Kúpeľný hotel Choč Západ nebo Východ*** –
ve dvoulůžkových rekonstruovaných pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem,
radiobudíkem, chladničkou a připojením na internet.
Dependance Maja**+ – ve dvoulůžkových rekonstruovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, telefonem, radiobudíkem, chladničkou a připojením na internet. Stravování je KH Choč.
Dependance Adam a Barbora** – ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem a chladničkou.
Dependance Cyril** – ve dvoulůžkových rekonstruovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, telefonem, chladničkou a připojením na internet. Dependance byla rekonstruována v roce 2012
a je vzdálená od KH Choč cca 100 m.
Dependance Liptov***+ – byla zrekonstruována
v roce 2013. Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, chladničkou, trezorem a připojením
na internet.
Dependance Adam*** – má 4 jednolůžkové pokoje a 14 dvoulůžkových pokojů s možnosti přistýlky.
Pokoje mají vlastní sociální zařízení, telefon a připojení na internet.
Dependance Barbora*** – nabízí ubytování pro
středně náročné klient ve 2 jednolůžkových a 7 dvoulůžkových pokojích s možnosti přistýlky. Pokoje mají
vlastní soc. zařízení, telefon a připojení na internet.
Dependance Balneo*** – ubytování je přímo
nad léčebnými procedurami ve dvoulůžkových pokojích s oddělenými lůžky s vlastním sociálním zařízením, TV, chladničkou a telefonem.
STRAVOVÁNÍ: Dle druhu pobytu. V den nástupu je jednotné menu. Snídaně formou švédských stolů, obědy
a večeře výběr z menu 5 jídel.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se stravou
zdarma.
BONUS: Při pobytu na 5 a více nocí, zdarma 1 vstup do
vitálního světa, platí pro léčebný pobyt.
V ceně Léčebného pobytu Smart:
Vstupní lékařská prohlídka, 1 léčebná procedura
denně mimo neděle a svátků. Denně vstup do bazénu dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod.
vnitřní bazén. Za každých 5 nocí pobytu je 1 vstup do
vitálního světa zdarma. Slevová karta Liptov Region
Card zdarma. V případě polopenze je sleva 5%.

R17.033
V cceně Léčebného pobytu Klasik:
Vstupní lékařská prohlídka, 2 léčebné procedury
Vs
denně mimo neděle a svátků. Denně vstup do bade
zénu dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod.
zé
vnitřní bazén. Za každých 5 nocí pobytu je 1 vstup do
vn
vitálního světa zdarma. Slevová karta Liptov Region
vit
Card zdarma. V případě polopenze je sleva 5%. Děti
Ca
mají léčebný pobyt Junior.
m
V cceně Léčebného pobytu senior 55+:
Vstupní lékařská prohlídka, 1 léčebná procedura
Vs
denně mimo neděle a svátků. Denně vstup do bade
zénu dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod.
zé
vnitřní bazén. 1x cvičení proti osteoporóze.
V ceně Víkendového pobytu Krystál:
3 léčebné procedury za pobyt a 1 vstup do vitálního
světa za pobyt. Dětí 6–2 let mají vanové procedury
nebo vstup do solné jeskyně. Denně vstup do bazénu dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod.
vnitřní bazén.
V ceně Víkendového pobytu Diamant:
5 léčebných procedur a 1 vstup do vitálního světa
za pobyt. Dětí 6–12 let mají vanové procedury nebo
solní jeskyni. Denně vstup do bazénu dle výběru:
2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod. vnitřní bazén.
Léčebný pobyt Klasik
02.01.–22.12.2017
Termín
L
1/1 D 6–12
KH Choč plus
1 880 2 560 1 010
KH Choč, Depandance Liptov 1 770 2 440 1 010
Dependance Maja, Cyril, Adam 1 680 2 360 1 010
Dependance Barbora, Balneo 1 530 2 210 1 010
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný ve čtvrtek, pátek nebo sobotu. Minimální
délka pobytu je 5 noci.
§
Léčebný pobyt Smart
02.01.–22.12.2017
Termín
L
1/1 D 6–12
KH Choč plus
1 740 2 420 1 010
KH Choč, Depandance Liptov 1 450 2 130 1 010
Dependance Maja, Cyril, Adam 1 300 1 980 1 010
Dependance Barbora, Balneo 1 300 1 980 1 010
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný ve čtvrtek, pátek nebo sobotu. Minimální
délka pobytu je 5 noci.
§
Léčebný pobyt
Dependance Adam, Barbora,
senior 55+
Balneo, Cyril, Diana a Maja
Termín
1/2
1/1
02.01.–22.12.
1 270
1 590
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný ve čtvrtek, pátek nebo sobotu. Minimální
délka pobytu je 6 nocí. Pobyt začíná obědem a končí
snídani.
§
Víkendový pobyt Krystál
02.01.–22.12.2017
Termín
L
1/1 D 6–12
KH Choč plus
5 260 6 620 2 020
KH Choč, Depandance Liptov 4 910 6 270 2 020
Dependance Maja, Cyril, Adam 4 390 5 750 2 020
Dependance Barbora, Balneo 3 930 5 290 2 020
Cena za osobu/2 noci s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne).
Pobyt začíná večeří a končí obědem.
§
Víkendový pobyt Diamant
02.01.–22.12.2017
Termín
L
1/1 D 6–12
KH Choč plus
6 760 8 800 3 030
KH Choč, Depandance Liptov 6 420 8 460 3 030
Dependance Maja, Cyril, Adam 6 070 8 110 3 030
Dependance Barbora, Balneo 5 200 7 240 3 030
Cena za osobu/3 noci s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne).
Pobyt začíná večeří a končí obědem.
§

VILA MICHAL  LIPTOVSKÝ MICHAL (900 m od Gino Paradise Bešeňová)

R17.036

př
přistýlky s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT. Do
dv
dvoulůžkového apartmánu lze přidat dvě přistýlky
(ro
(rozkládací gauč), navíc má vlastní kuchyňku.
ST
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Vaření je možné v plně
vy
vybavené společné kuchyňce.
SL
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
Dě
Dětská postýlka ZDARMA.
PŘ
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek cca 0,3 EUR/osoba
a dden, platba na místě. Pobyt se psem 5 EUR/den.

Jen 900 m je vzdáleno termální koupaliště GINO
Paradise Bešeňová s celoročním provozem se svojí
léčivou vodou.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s možností
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T
Termín
L
P
Ap 1/2
330.11.–28.12.
410
280
530
228.12.–03.01.
530
400
630
003.01.–01.03.
410
280
530
001.03.–30.06.
360
225
410
330.06.–01.10.
410
280
530
01.10.–30.11.
360
225
410
30.11.–28.12.
410
280
530
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

HOTEL SUMMIT  BEŠEŇOVÁ

H poskytuje kvalitní ubytování a nachází se na
Hotel
začátku obce Bešeňova. Hotel zařízeny v moderním
stylu je situován v obci Bešeňova, která je známa
svými termálními prameny s léčivými účinky. Termální koupaliště je vzdáleno cca 500 m od hotelu
s 8 bazény s celoročním provozem. Termální léčiva
voda je charakteristická železitou barvou a je vhodné
na léčbu pohybového ustrojí, urologických a ženských problémů.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích (studiích, apartmánech)
s možností až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV/SAT, rádiem, minibarem a připojením na internet. Všechny pokoje mají balkon.

R17.034

STRAVOVÁNÍ:
ST
TRAVOVÁNÍ
Á Í:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 195 Kč/
Vl
osoba a snídaně, dítě do 12 let 115 Kč/dítě a snídaně.
Možnost dokoupení večeří 280 Kč/osoba a večeře,
dítě do 12 let 140 Kč/dítě a večeře. Snídaně formou
bufetu a večeře výběr ze 3 menu.
DĚTI:
Děti do 3 let bez nároku na služby ZDARMA.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,90 EUR/osoba a den
(osoby starší 6 let). Dětská postýlka 220 Kč/noc. Pobyt se psem 9 EUR/den.
Rekreační pobyt 2–6 nocí
Termín
L St 1/2 Ap 1/2 P D 3–12 P 1/1
27.12.–03.01. 1 020 1 160 1 530 480 240 1 530
03.01.–17.04. 910 1 020 1 260 480 240 1 360
117.04.–01.07. 720 850 1 110 380 190 1 090
001.07.–03.09. 910 1 020 1 260 480 240 1 360
003.09.–20.12. 720 850 1 110 380 190 1 090
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
m
RRekreační pobyt 7 a více nocí
TTermín
L St 1/2 Ap 1/2 P D 3–12 P 1/1
227.12.–03.01. 890 1 010 1 330 410 210 1 330
003.01.–17.04. 790 890 1 090 410 210 1 160
117.04.–01.07. 620 740 960 310 160 920
001.07.–03.09. 790 890 1 090 410 210 1 160
003.09.–20.12. 620 740 960 310 160 920
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí.
§
m

PENZION FONTÁNA  BEŠEŇOVÁ

Penzion Fontána se nachází v centru obce Bešeňová, cca 300 m od komplexu termálního koupaliště.
V penzionu je denní bar, restaurace, kavárna v zimní
zahradě, salónek, terasa grilem. V areálu penzionu je dětské hřiště a uzamykatelné parkoviště.
Okolí poskytuje nespočetné množství turistických tras a chodníků, a také cykloturistických
tras. Vodním sportům (jachtingu, surfování) se lze
oddávat na vodní nádrži Liptovská Mara. V Demänovské dolině najdete nejrozsáhlejší jeskynní
komplexy ve Střední Evropě. Za památkami můžete
vyrazit do Vlkolínce, jehož lidová architektura je
zařazená do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky,
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, mini chladničkou a připojením na internet.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou švédských stolů. Večeře 250 Kč/osoba a večeř, dítě do 12 let 190 Kč/dítě
a večeře.
SLEVY:
Dítě do 3 let na přistýlce bez stravy zdarma. Snídaně

R17.035

pro dítě do 3 let 125 Kč/dítě a snídaně.
BONUS:
10% sleva na Kúpele Lúčky
sleva do GINO Paradise Bešeňová
slevová karta Liptov region card (karta obsahuje
slevy od 10 %–50 % na termální koupaliště, sport
a kulturu
parkování na monitorovaném parkovišti zdarma
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,9 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 10 EUR/noc. Dětská postýlka
155 Kč/noc.
Termín
L
D 12
P D 3–12 P
02.01.–26.02.
910
840
650
480
26.02.–13.04.
820
750
650
480
13.04.–17.04.
910
840
650
480
17.04.–27.04.
820
750
650
480
27.04.–11.05.
910
840
650
480
11.05.–15.06.
820
750
650
480
15.06.–10.09.
910
840
650
480
10.09.–10.12.
820
750
650
480
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
PENZION ŠINDLÉRY  PARTIZÁNSKA ĽUPČA 4 km od Bešeňové)

R17.037

je určené pro hosty, kteří vyžadují určitý standard
a soukromí. V penzionu se nachází společenská
m
místnost
s krbem, ve které se podává polopenze (snída a večeře). Strava je domácí s příchutí maďarské
daně
ku
kuchyně.
Celý penzion se zahradou a parkovištěm je
op
oplocený.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností
př
přistýlky
s vlastním sociálním zařízením.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně. Možnost doko
koupení
večeří 200 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
14 Kč/dítě a večeře.
140
SL
SLEVA:
Parkování před penzionem zdarma.
PŘ
Pobyt se psem 2 EUR/den. Rekreační poPenzión Šindléry se nachází v malebné tiché obci PŘÍPLATKY:
Partizánska Ľupča, obklopený panoramou Nízkých platek cca 0,34 EUR/osoba a den.
Tater. Jeho poloha předurčuje strávit v přírodě dovoL
D 12
P
D 12 P
lenou a načerpat nové síly. Výhodou penzionu je, že Termín
490
500
460
se nachází nedaleko termálního koupaliště v Beše- 02.01.–20.12. 530
ňové, které je vhodné pro oddych a relaxaci. Penzión Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
§
je charakteristický rodinnou atmosférou. Ubytování kdykoliv.

APARTMÁNOVÝ DŮM POLÓNYI  LIPTOVSKÁ TEPLÁ 1,8 km od Bešeňové)

R17.039

UB
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování v 6 apartmánech, dvou třílů
lůžkových
a čtyřech čtyřlůžkových. Každý apartmán
je vybaven vlastním sociálním zařízením, TV, plně
vy
vybavenou
kuchyňkou (lednička, plynový sporák
a kompletní sada nádobí) a připojení k internetu
př Wi-Fi.
přes
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost vaření v plně
vy
vybavené
kuchyňce v apartmánu.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem není možný. Rekreační
po
poplatek
0,40 EUR/osoba a den, platba na místě.
T
Termín
L
D 3–16
Neob. L
227.12.–03.01.
410
410
410
330
280
170
003.01.–01.05.
01.05.–30.09.
300
250
140
30.09.–24.12.
360
300
170
24.12.–03.01.
480
480
480
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Ubytování v 6 apartmánech s celkovou kapacitou
22 lůžek. Nejmenší určitě potěší dětské hřiště (klouzačka, houpačky a pískoviště). Na zahradě můžete
využít posezení a také gril. V okruhu 400 m od apartmánové domu se nachází dvě prodejny potravin,
pošta, zdravotní středisko a lékárna.

CHATA VLAŠKY  VLAŠKY 2 km od Bešeňové)

R17.040

VILA PRI VÁHU  LIPTOVSKÁ TEPLÁ 1,8 km od Bešeňové)

V při Váhu je rodinný penzion, který vede domácí
Vila
kuchyni a jeho příjemné prostředí je výhodou pro
všechny, kteří touží po odpočinku. Nachází se v jednom z nejkrásnějších koutů Slovenska a tím je Liptov
v obci Liptovská Teplá.
Penzion se nachází v blízkosti řeky Váh. Hostům je
k dispozici společná kuchyň a společenská místnost
s televizí. Důležité je také bezplatné parkování přímo
v objektu vily. Penzion taky nabízí možnost zakoupení masáží s nejrůznější tématikou nebo využití solária. V penzionu je také možnost vypůjčení jízdních
kol nebo přístupu na internet, pokud máte čtyřnohého miláčka, v penzionu bude určitě vítán.
UBYTOVÁNÍ:
Vila – dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
čtyřlůžkový pokoj (2 lůžka + dvouposchoďová

R17.038

poostel). Pokoje s vlastním nebo společným sociálním
postel).
za
zařízením.
Hostům je k dispozici společná kuchyň
s
a společenská
místnost s televizí.
Ch
Chata
– dva dvoulůžkové pokoje s možností čtyř
přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT
a plně vybavenou kuchyňkou (rychlovarná konvice,
lednička, mikrovlnka, vařič,…).
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava.
SLEVY: Dítě do 1 roku bez nároku na lůžko a stravu
zdarma. Dětská cena platí při pobytu se dvěma dospělými osobami.
PŘÍPLATKY: Neobsazené lůžko v chatě do počtu
4 lůžek 100%. Rekreační poplatek 0,2 EUR/den. Pes
3,3 EUR/den. Dětská postýlka 110 Kč/noc.
Vila
Termín
L
D 1–10
01.12.–26.12.
410
290
04.01.–02.05.
410
290
350
290
002.05.–01.11.
410
290
001.11.–26.12.
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
m
CChata
TTermín
1.–4. osoba
5.–8. osoba
001.12.–26.12.
440
260
004.01.–02.05.
440
260
002.05.–01.11.
440
240
001.11.–26.12.
440
260
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
m

TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VINCOV LES  SLÁDKOVIČOVO

R17.041

sm
mimořádnými účinky je tím optimálním místem
pr
pro relaxaci a regeneraci.
UB
UBYTOVÁNÍ: Ve třílůžkovém pokoji a čtyřlůžkovém
po
pokoji, maximálně pro 7 osob. Sociální zařízení je
sp
společné, koupelna a WC v 1. patře a v přízemí samosta
statné WC.
ST
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost přípravy stravy
v kkuchyňce chaty.
PŘ
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 3 EUR/den. Neobsazené
lů
lůžko do počtu 6 platících lůžek 100%.
T
Termín
L
D 2–10
002.01.–16.04.
410
375
16.04.–17.06.
340
275
17.06.–16.09.
375
310
16.09.–14.12.
340
275
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci v termínu 17.06.–16.09. je 7 nocí.

Chata Vlašky se nachází v malebné obci Vlašky, okres
Liptovský Mikuláš. Chata se nachází na okraji obce na
velkém pozemku 2 000 m2 s dostatkem ticha, klidu
a soukromí. Obec Vlašky je vzdálená pouze 1 km od
vodní nádrže Liptovská Mara a 2 km od termálního
koupaliště v Bešeňové. Gino Paradise Bešeňová
s celoročním provozem se svojí léčivou vodou

APARTMÁNY PODHÁJSKA I.  PODHÁJSKA

R17.042

třílůžkový
pokoj. Všechny pokoje mají vlastní sociální
tří
zařízení.
V domě je kompletně vybavená kuchyň.
za
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost vaření přímo
ST
v aapartmánovém domě.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma, jen
SL
v ddoprovodu dvou dospělých osob.
PŘÍPLATKY: Pokoj obsazený jednou osobou příplatek
PŘ
160
16 Kč/pokoj a noc. Pobyt na 2 noci za příplatek 70 Kč/
osoba
os a noc. Pobyt se psem 3–5 EUR/den.
Apartmánové domy jsou vzdálené 750 m o termálního koupaliště. Voda z geotermálního pramene má
blahodárné účinky na celý organizmus.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvou apartmánových domech:
V prvním domě jsou dva čtyřlůžkové pokoje, pro
tyto pokoje je společné sociální zařízení (koupena +
WC) a kompletně vybavená kuchyň.
V druhém domě jsou dva čtyřlůžkové a jeden

Z
Zkrácený
pobyt
L
D 3–10
002.01.–22.12.
360
260
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 3 noci, u Silvestrového termínu
4 noci. Pobyt na 2 noci za příplatek 70 Kč/osoba a noc.
Týdenní pobyt
L
D 3–10
02.01.–22.12.
340
240
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup: v týdenních
cyklech s nástupem v sobotu. Minimální délka pobytu je
7 nocí.

TermálníkoupalištěsenacházínaJižnímSlovensku,cca
Termální
koupaliště se nachází na Jižním Slovensku, cca
42 km od Bratislavy. Chatová osada se nachází přímo
v areálu koupaliště, je ideálním místem pro rodinnou
dovolenou. V areálu je termální vrt, z kterého vytéká
voda o teplotě 62 °C, která příznivě působí na celkové
uvolnění organizmu a při poruchách pohybového
ústrojí. Je zde vybudováno 5 bazénů (plavecký, dva
re
rekreační, klidový a dětský bazén), součástí je jezero
s možností rybolovu a vodních sportů. K dispozici je
re
restaurace, bufety, sociální zařízení, sprchy, umývárna
a šatny, hřiště na plážový volejbal, tobogán, stolní
te
tenis, horolezecká stěna aj., pro děti pískoviště se sklu- den. Vstupné do areálu na bazény cca 6 EUR/doza
zavkami a houpačkami.
spělý a den, dítě 3–14 let 3 EUR/dítě a den, platba
UUBYTOVÁNÍ:
na místě.
V chatkách pro 4 osoby s možností jedné přistýlky –
pobyt 7 nocí
lo
ložnice se dvěma lůžky, v obývací části roztahovací Rekreační
Termín
L
D 3–14
P Neob. lůž.
ggauč pro 2 osoby + možnost přistýlky (omezení 01.01.–01.07. 2 410 2 130 1 320 860
pprostoru), obývací část je spojená s kuchyňským 01.07.–19.08. 2 630 2 330 1 450 1 100
kkoutem (dřez, lednička a dvouplotýnka) a vlastní 19.08.–31.12. 2 410 2 130 1 320 860
sociální zařízení. Před chatkou je venkovní posezení. Cena za osobu/7 nocí se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
so
M
Minimálně pro 4 osoby (při menším obsazení se platí Minimální obsazení chatky jsou 2 osoby, poté se platí neobsazené lůžko do počtu 4 lůžek.
nneobsazené lůžka), maximálně pro 5 osob.
Rekreační pobyt 1–6 nocí
SSTRAVOVÁNÍ:
Termín
L
D 3–14
P Neob. lůž.
V ceně pobytu snídaně. Příprava jídla v chatce v ku- 01.01.–01.07. 380
320
250
70
cchyňském koutu. Možnost dokoupení večeří na 01.07.–19.08. 490
440
310
150
m
místě.
19.08.–31.12.
38 0
320
250
70
PPŘÍPLATKY:
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. MiRRekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a noc, platba na nimální obsazení chatky jsou 2 osoby, poté se platí neobsam
místě. Parkování na vyhrazeném parkovišti 2 EUR/ zené lůžko do počtu 4 lůžek.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
PENZION JOPLE  PODHÁJSKA

R17.043

STUDIA ALFA A DŘEVĚNICE PODHÁJSKA  PODHÁJSKA

D í tě d

ZDARoM6 let
A

Studia Alfa
Penzion Jople se nachází v obci Podhajská, vzdáleny
10 minut chůze od koupaliště a 100 m od letního amfiteátru. V penzionu je jídelna s výhledem do dvora
a na terasu, letní terasa se zahradním krbem, víceúčelové hřiště s umělým povrchem (24 x 10 m – mini
fotbal, basketbal, volejbal, tenis, badminton). Pro
děti je k dispozici pískoviště a houpačka.
Minimální délka pobytu:
2 noci v období 02.01.–31.05.2017
3 noci v období 31.05.–01.10.2017
2 noci v období 01.10.–28.12.2017
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením a TV. Pokoje na
poschodí mají balkon a v přízemí bezbariérový vstup.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře 125 Kč a večeře (výběr
z dvou hlavních jídel, polévka, dezert nebo zeleninový salát). Dítě do 3–12 let 65 Kč/dítě a večeře.

SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA. Dítě do
6 let se dvěma platícími na pokoji ZDARMA, je zapotřebí přikoupit snídaně.
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 220 Kč/osoba a noc.
Příplatek za pokoj s balkonem v 6. až 9. měsíci 65 Kč/
pokoj a noc. Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den,
platba na místě.

Dřevěnice Podhájska

T
Termín
L
D 3–12
3 12
P D 3–12
3 12 P
002.01.–31.05.
550
490
340
280
331.05.–01.10.
620
550
380
310
001.10.–28.12.
550
490
340
280
CCena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
§
kkdykoli. Minimální délka pobytu viz tabulka.

APARTMÁNY A CHATKY PODHÁJSKÁ II.  PODHÁJSKA

Apartmánový domek
Ubytování se nachází na klidném místě na kraji obce
u lesa. Termální koupaliště je vzdálené 800 m. Celý
objekt je oplocený což je vhodné pro rodiny s dětmi,
na pozemku jsou houpačky, pískoviště, ohniště a zahradní gril (dřevo a dřevěné uhlí zdarma). V každém
objektu a jeho okolí je možnost připojení k internetu
přes Wi-Fi zdarma. Každý objekt má vlastní venkovní
kryté zahradní posezení. 200 m od ubytování se nachází obchod a 500 m restaurace.
UBYTOVÁNÍ:
a) ve dvoulůžkovém a dvou třílůžkových
apartmánech v apartmánovém domku.

R17.045

Apartmány mají vlastní koupelnu s WC a sprchovým
Ap
koutem, TV a posezení. Pro tyto apartmány je v domě
ko
společná kuchyňka s plynovým vařičem a el. troubou,
sp
velká lednička s mrazničkou a mikrovlnka. Před
ve
apartmánovým domkem je posezení v altánku.
ap
b) ve dvoulůžkovém apartmánu s vlastním
vchodem,
má vlastní koupelnu s WC a sprchovým
vc
koutem,
vlastní kuchyňku, ledničku, TV a vnitřní
ko
a venkovní
zastřešené posezení.
v
c) ve třílůžkové, třech čtyřlůžkových a pětilůžkové
chatce, každá chatka má vlastní koupelnu
lů
s WC
W a sprchovým koutem, vlastní kuchyňku, ledničku,
TV a vnitřní a venkovní zastřešené posezení.
ni
Minimální
počet osob v chatce jsou 2 osoby, neobsaM
zené
ze lůžko se neplatí.
V každém ubytování je vlastní sociální zařízení, připojení k internetu přes Wi-Fi a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření v kuchyňce přímo v apartmánových domcích, apartmánu
a chatkách.
SLEVY:
Dítě do 5 let bez nároku na lůžko zdarma. Parkování
v objektu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 1 EUR/noc, platba na místě.
Ubytování
se psem (malé a střední plemena max.
Ub
2ks)
2k je možné pouze ve třílůžkové chatce nebo ve
dvoulůžkovém
apartmánu s vlastním vchodem.
dv
T
Týdenní
pobyt
TTermín
L a,b,c
D 5–12 a,b,c
224.06.–02.09.
2 100
1 640
CCena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
jje v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zzkrátit.
KKrátkodobý pobyt
L a,b,c
D 5–12 a,b,c
TTermín
001.12.–31.03.
190
120
310
240
331.03.–24.06.
310
240
002.09.–20.12.
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
m
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R17.044

SLEVY:
SL
Dítě
Dí do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkovné
se nehradí.
BONUS:
BO
10%
10 sleva na celodenní stravu v areálu termálního
koupaliště.
20% sleva na permanentku do Římských
ko
lázní
lá u pobytu na 3–5 nocí. 40% sleva na permanentku
do Římských lázní u pobytu na 6 a více nocí.
ne
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek cca 0,5 EUR/osoba
PŘ
a dden. Pes 3 EUR/den.

SSt
tudia ALFA se nachází přímo v obci Podhájska, vzdáStudia
lené cca 600 m od železniční a autobusové zastávky.
SStudia jsou vzdálené cca 1000 m od termálního koupaliště s bazény, oddychovým a sportovním areálem,
perličkovou koupelí, masáží atd. Hosté mohou využít
venkovního posezení s krbem.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové studia v zelené
budově a čtyřlůžkové pokoje ve srubu s vlastním
sociálním zařízením (WC, sprcha), TV, kuchyňským
koutem se základním vybavením, ledničkou, vařičem
a připojením na internet přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňském koutu.

S
Studia
– týdenní pobyt
TTermín
obsazeno obsazeno 2 dosp. 2 dosp.
2 osob. 3 osob. + 1 dítě + 2 děti
do 15 let do 15 let
225.02.–21.10. 1 720
1 400 1 380
1 150
CCena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zzkrátit.
SStudia – krátkodobý pobyt od 3 nocí
TTermín
obsazeno obsazeno 2 dosp. 2 dosp.
2 osob. 3 osob. + 1 dítě + 2 děti
do 15 let do 15 let
225.02.–21.10. 290
280
230
210
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
m
SStudia – seniorský týdenní pobyt
2 osoby
3 osoby
TTermín
225.02.–21.10.
1 720
1 400
CCena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zkrátit.
Dřevěnice – týdenní pobyt
Termín
obsazeno obsazeno 2 dosp. 2 dosp.
3 osob. 4 osob. + 1 dítě + 2 děti
do 15 let do 15 let
25.02.–21.10. 1 910
1 910 1 730
1 430
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zkrátit.
Dřevěnice – krátkodobý pobyt od 3 nocí
Termín
3 osoby
4 osoby
25.02.–21.10.
310
300
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

APARTMÁNOVÝ DŮM RELAX  PODHÁJSKA

R17.046

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkovém pokoji s možností
UB
přistýlky,
třílůžkových pokojích, čtyřlůžkových popř
kojích
ko a čtyřlůžkových apartmánech s oddělenými
ložnicemi.
Jeden čtyřlůžkový pokoj má poschoďovou
lo
postel.
Pokoje i apartmány mají vlastní sociální zařípo
zení,
ze plně vybavenou kuchyňku a TV.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava, příprava jídla
ST
v kuchyňkách.
k
SLEVY:
Parkování u apartmánového domu zdarma.
SL
Apartmánový dům se nachází v tišší části obce Podhájska 1 km od termálního koupaliště s bazény, oddychovým a sportovním areálem. V apartmánovém
domě můžete využít společenskou místnost stylově
zařízenou s krbem a TV. Přímo z této místnosti je
vstup na zahradní terasu, kde je ohniště a gril. Potraviny, kavárna a letní kino je vzdálené 100 m od
apartmánového domu.

R
Rekreační
pobyt 1–3 noci
L
D 3–8
1/1
TTermín
003.01.–22.12.
360
280
530
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný
kdykoliv.
Rekreační pobyt 4 a více nocí
Termín
L
D 3–8
1/1
03.01.–22.12.
340
240
510
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 4 noci.

VILKA PODHÁJČANKA  PODHÁJSKA

R17.047
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobyt snídaně nebo vlastní
st
strava.
Příprava jídla v kuchyňce pokoje.
SL
SLEVY:
Dítě do 5 let bez nároku na lůžko zdarma.
Ak 7=6 – 7 nocí za cenu pobytu na 6 nocí, 1 noc
Akce
zd
zdarma.
Pokoj musí být obsazený min. dvěma dospělý osobami.
lými

Vilka se nachází 200 m od termálního koupaliště, v tiché uličce a v příjemném prostředí se zelení. Pěkné
okolí vilky poskytuje příjemné a tiché prostředí i pro
sportovní vyžití. Vilka se skládá ze třech obytných
podlaží a krásné kvetoucí zahrady s možností grilování a jezírkem s kaskádou.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, mini
kuchyňkou a balkonem nebo terasou.

R
Rekreační
pobyt s vlastní stravou
TTermín
L
D 5–15
1/1
115.04.–01.10.
430
310
650
CCena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. Akce
m
7=6 nocí.
Rekreační pobyt se snídani
Termín
L
D 5–15
1/1
15.01.–15.04.
430
310
650
01.10.–15.12.
430
310
650
Cena na osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. Akce 7=6 nocí.
Při akci 7=6 nocí je nutné připočíst sedmou snídani 100 Kč/
osoba a 65 Kč/dítě 5–15 let.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
PENZION KAREN  PODHÁJSKA

R17.048

PENZION TERMÁL  PODHÁJSKA

R17.049
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení
ST
kontinentálních snídaní 110 Kč/osoba a snídaně, dítě
ko
4–10 let 80 Kč/dítě a snídaně.
4–
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 80 Kč/osoba a noc.
PŘ

UBYTOVÁNÍ:
UB
V dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením s masážní sprchou, LCD TV/SAT. Každý pokoj
ze
má připojení k internetu přes Wi-Fi.
m
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní formou
Vl
švédského stolu 125 Kč/osoba a snídaně, poloviční
šv
porce pro dítě 65 Kč/dítě a snídaně.
po
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
SL
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den,
PŘ
platba na místě. Pobyt na 2 noci od 30.06.–10.10. za
pl
příplatek 50 Kč/osoba a noc.
Spojení příjemného odpočinku a relaxu zdraví pro- př
spěšného, díky unikátním léčivým účinkům vody
L
P
D 3–6 P
termálního koupaliště Podhájska. Koupaliště je Termín
280
220
vzdáleno od penzionu necelých 900 metrů. Součástí 01.05.–30.06. 380
280
220
penzionu je také moderní jídelna, letní terasa, altán 30.06.–10.10. 440
za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
s možností grilování a příjemného posezení, hlídané Cena
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v tera monitorované parkoviště. Můžete zde využít i půj- mínu od 30.06.2016 je minimální délka pobytu 3 noci (pobyt
na 2 noci za příplatek).
čovnu kol a skútrů.

Penzion Termál se nachází v centru obce, cca 500 metrů od termálního koupaliště. V penzionu je společenská místnost s krbem a venkovní posezení s grilem.
UBYTOVÁNÍ: V penzionu ve dvou až čtyřlůžkových
pokojích s možností přistýlky. V přízemí pro tři pokoje společné sociální zařízení a kuchyň. V I. patře
pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV a společnou kuchyní.

PENZION IVETA  RADAVA (2,1 km od Podhájské)

PENZION U KAPLIČKY  TRÁVNICA (3 km od Podhájské)

Penzion Iveta se nachází v malé obci Radava vzdálené
2,1 km od termálního koupaliště Podhájska. Penzion
nabízí klientům prostornou vstupní halu s posezením, recepci, bar, restauraci, dětský koutek, biliard,
internetový koutek, TV místnost, posilovnu, bowling,
saunu, vířivky, jacuzzi, masáže, posezení v tichém
prostředí přírody, terasu a hlídané parkoviště.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností až
dvou přistýlek, vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,

STUDIA NA VADAŠI  ŠTÚROVO (v areálu)

Sleva
za vča až 10 %
s ný n
ákup

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slovensku. Příroda Štúrova láká návštěvníky svým nádherným přírodním prostředím a termálním koupalištěm.
V blízkosti města se nachází několik přírodních pozoruhodností. V letních měsících poskytuje oddych
turistům jedno z největších koupališť na Slovensku
VADAŠ. Při něm vyvírá pramen vody, teplý 38 °C. Studia se nacházejí v areálu termálního koupaliště Vadaš
ve dvou chatkách, v každé chatce jsou 3 studia.
Minimální délka pobytu:
3 noci v období 23.04.–02.07.2017
7 nocí v období 02.07.–03.09.2017
3 noci v období 03.09.–24.09.2017
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových studiích (jedna místnost) s možností až dvou přistýlek (roztahovací gauč), s vlastním
sociálním zařízením, plně vybaveným kuchyňským
koutem, TV/SAT a terasou s posezením. Studio
2–5 má navíc roztahovací lůžko pro dítě do 12 let.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
SLEVY:
Sleva 10% při zakoupení pobytu do
30.03.2017, platí jen při pobytu na 7 nocí, pobyt
musí být celý zaplacen.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba
na místě. Pobyt se psem není možný. Poplatek cca
4,5 EUR/osoba a den za tobogány, 2 EUR za čipové
karty a 5 EUR za lehátka a slunečník.

R17.050

telefonem a internetem. Některé pokoje mají balkon.
te
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je polopenze (snídaně
ST
formou švédských stolů a večeře výběr z menu).
fo
SLEVY:
SL
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Dí
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační poplatek 0,40 EUR/osoba a den, platba na
Re
místě. Pobyt se psem 7 EUR/den (ubytování jen v podm
krovních pokojích). Dětská postýlka 160 Kč/noc.
kr
BONUS:
BO
20%
20 sleva na wellness služby + bowling. Zdarma
používání fotbalového hřiště, volejbalového hřiště,
grilovací část (uhlí a elektřina za poplatek), parkování
(nestrážené), dětské hřiště a indiánská dědinka.
Termín
L
D 3–15
L 1/1
02.01.–22.12.
820
820
1 160
Cena na osobu/ noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R17.052
R
Rekreační
pobyt
Studio 2–4
Studio 2–5
223.04.–28.05.
1 020
1 100
1 210
1 320
228.05.–11.06.
1 390
1 530
111.06.–18.06.
1 530
1 720
118.06.–02.07.
2 100
2 260
002.07.–27.08.
1 640
1 830
227.08.–03.09.
1 320
1 420
003.09.–24.09.
CCena za celé studio/noc s vlastní stravou, vstup do areálu
kkoupaliště Vadaš a parkovné. Nástup možný kdykoliv.
PPři pobytu na 7 nocí nástup v neděli. Při kratším pobytu,
pobyt musí skončit do neděle. Minimální délka pobytu viz
tabulka.
Zkrácený pobyt
Studio 2–4
Studio 2–5
07.05.–11.05.
4 080
4 220
14.05.–18.05.
4 080
4 220
21.05.–25.05.
4 080
4 220
28.05.–01.06.
4 800
5 240
04.06.–08.06.
4 800
5 240
11.06.–15.06.
5 510
6 120
18.06.–22.06.
6 120
6 630
25.06.–29.06.
6 120
6 800
03.09.–07.09.
5 240
5 680
Cena za celé studio/4 noci s vlastní stravou, vstup do areálu
koupaliště Vadaš a parkovné. Nástup v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt). Pobyt nelze zkrátit ani
prodloužit.
Prodloužený víkend Studio 2–4
Studio 2–5
04.05.–07.05.
3 060
3 270
11.05.–14.05.
3 060
3 270
18.05.–21.05.
3 060
3 270
25.05.–28.05.
3 060
3 270
01.06.–04.06.
3 610
3 910
08.06.–11.06.
3 610
3 910
15.06.–18.06.
4 150
4 590
22.06.–25.06.
4 590
5 140
29.06.–02.07.
4 590
5 140
07.09.–10.09.
3 910
4 250
Cena za celé studio/3 noci s vlastní stravou, vstup do areálu
koupaliště Vadaš a parkovné. Nástup v týdenních cyklech
s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). Pobyt nelze zkrátit ani
prodloužit.

R
Rekreační
pobyt 2–3 noci
L
D 4–8
D 8–12
TTermín
002.01.–13.04.
430
170
340
117.04.–30.06.
430
170
340
460
170
340
330.06.–01.09.
430
170
340
001.09.–22.12.
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci, maximálně 3 noci.
M
Rekreační pobyt 4 a více nocí
Termín
L
D 4–8
D 8–12
01.12.–01.05.
430
170
340
01.05.–30.06.
400
170
340
30.06.–01.09.
460
170
340
01.09.–22.12.
430
170
340
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 4 noci.

R17.051

ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava s možností využití spole
lečné, plně vybavené kuchyně.
SL
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Kr
Krátkodobý pobyt v letní sezóně na 2 noci příplatek
65 Kč/osoba a noc k ceně pobytu na 3–6 nocí.

Obec Trávnica je vzdálena pouze 3 km od známého
termálního koupaliště Podhájska. Krásné přírodní prostředí v okolí umožňuje turistické výlety do okolních
lesů, pěšky nebo na horském kole.
UBYTOVÁNÍ: Ubytování ve čtyřech dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením, ve dvou dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením. Pokoje v poschodí mají balkón.

R
Rekreační
pobyt na 7 a více noci
TTermín
L
P D 3–10 D 3–10 P 1/1
002.01.–01.06. 280 240 220 195 410
001.06.–01.10. 280 230 220 180 410
001.10.–20.12. 280 240 220 195 410
CCena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 noci.
Rekreační pobyt na 3–6 noci
Termín
L
P D 3–10 D 3–10 P 1/1
02.01.–01.06. 280 240 220 195 410
01.06.–01.10. 310 260 250 210 440
01.10.–20.12. 280 240 220 195 410
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

APARTMÁNY NA VADAŠI  ŠTÚROVO (v areálu)

R17.053

%
až 10
Sleva

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slovensku. Příroda Štúrova láká návštěvníky svým nádherným přírodním prostředím a termálním koupalištěm.
V blízkosti města se nachází několik přírodních pozoruhodností. V letních měsících poskytuje oddych
turistům jedno z největších koupališť na Slovensku
VADAŠ. Při něm vyvírá pramen vody, teplý 38˚C.
Apartmány se nacházejí v areálu termálního koupaliště Vadaš ve dvou chatkách.
Minimální délka pobytu:
3 noci v období 23.04.–02.07.2017
7 nocí v období 02.07.–03.09.2017
3 noci v období 03.09.–24.09.2017
UBYTOVÁNÍ:
Ve čtyřlůžkových apartmánech s možností až dvou
přistýlek (roztahovací gauč), s vlastním sociálním
zařízením, plně vybavenou kuchyňkou, TV/SAT a připojení k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava.
SLEVY: Sleva 10% při zakoupení pobytu do
30.03.2017, platí jen při pobytu na 7 nocí, pobyt
musí být celý zaplacen.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba
na místě. Pobyt se psem není možný. Poplatek cca
4,5 EUR/osoba a den za tobogány, 2 EUR za čipové
karty a 5 EUR za lehátka a slunečník. Chatka Emily

R
Rekreační
pobyt
Ap. 4–6
ákup
223.04.–28.05.
1 320
s ný n
z a vč a
1 610
228.05.–11.06.
111.06.–18.06.
1 830
118.06.–02.07.
2 040
002.07.–27.08.
2 570
227.08.–03.09.
2 180
003.09.–24.09.
1 830
CCena za celý apartmán/noc s vlastní stravou, vstup do areáálu koupaliště Vadaš a parkovné. Nástup možný kdykoliv.
PPři pobytu na 7 nocí nástup v neděli. Při kratším pobytu,
ppobyt musí skončit do neděle. Minimální délka pobytu viz
ttabulka.
ZZkrácený pobyt
Ap. 4–6
007.05.–11.05.
5 240
14.05.–18.05.
5 240
21.05.–25.05.
5 240
28.05.–01.06.
6 390
04.06.–08.06.
6 390
11.06.–15.06.
7 280
18.06.–22.06.
7 650
25.06.–29.06.
8 160
03.09.–07.09.
7 280
Cena za celé apartmán/4 noci s vlastní stravou, vstup do
areálu koupaliště Vadaš a parkovné. Nástup v týdenních
cyklech s nástupem v neděli (ne–čt). Pobyt nelze zkrátit ani
prodloužit.
Prodloužený víkend
Ap. 4–6
04.05.–07.05.
3 910
11.05.–14.05.
3 910
18.05.–21.05.
3 910
25.05.–28.05.
3 910
01.06.–04.06.
4 790
08.06.–11.06.
4 790
15.06.–18.06.
5 440
22.06.–25.06.
6 120
29.06.–02.07.
6 120
07.09.–10.09.
5 440
Cena za celé apartmán/3 noci s vlastní stravou, vstup do
areálu koupaliště Vadaš a parkovné. Nástup v týdenních
cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). Pobyt nelze zkrátit
ani prodloužit.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
DŮM PETRA  ŠTÚROVO
Sleva
za vča až 10 %
s ný n
ák
up

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slovensku.
Příroda Štúrova láká návštěvníky svým nádherným
přírodním prostředím a termálním koupalištěm.
Dům Petra se nachází ve vilové čtvrti poblíž studií
Petra, vzdálených cca 10 minut pěší chůzí od centra
a termálního koupaliště. V suterénu se nachází velká
společenská místnost, bar, velká kompletně vybavená
kuchyňka a dvě WC.
UBYTOVÁNÍ:
Přízemí: Apartmán pro 7–8 osob – pokoje č.1 – 1/3,
pokoj č.2 – 1/2, pokoj č.3 – 1/2, pokoj č.4 – 1/2, kompletně vybavena kuchyňka s jídelním koutem, koupelna (vana, WC) a připojení k internetu přes Wi-Fi.
Podkroví: Apartmán pro 6 osob – pokoj č.5 – 1/2,
pokoj č.6 – 1/2, pokoj č.9 – 1/2, kompletně vybavena
kuchyňka s jídelním koutem, vlastní sociální zařízení
a připojení k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
SLEVY:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a služby zdarma.
Parkování zdarma. Sleva 10% při zakoupení pobytu do 30.03.2017, platí jen při pobytu na 7 nocí,
pobyt musí být celý zaplacen.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba
na místě. Pobyt se psem 6 EUR/den (pes nemá

APARTMÁNY KOVÁCS  VEĽKÝ MEDER

R17.054
po
povolený vstup do termálního koupaliště). Poplatek
cca
cc 4,5 EUR/osoba a den za tobogány, 2 EUR za čipové
karty a 5 EUR za lehátka a slunečník.
ka
T
Termín
Ap 7–8
Ap 6
001.03.–02.04.
1 570
--002.04.–13.04.
1 750
1 500
118.04.–28.05.
1 750
1 500
228.05.–11.06.
1 830
1 640
111.06.–02.07.
1 970
1 790
002.07.–27.08.
2 750
2 220
227.08.–03.09.
1 970
1 790
003.09.–17.09.
1 750
1 500
117.09.–22.12.
1 570
1 390
CCena za celý apartmán nebo pokoj/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
Zkrácený pobyt
Ap 7–8
07.05.–11.05.
6 970
14.05.–18.05.
6 970
21.05.–25.05.
6 970
28.05.–01.06.
7 280
04.06.–08.06.
7 280
11.06.–15.06.
7 650
18.06.–22.06.
7 650
25.06.–29.06.
7 860
03.09.–07.09.
6 970
Cena za celé apartmán/4 noci s vlastní stravou. Nástup v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt). Pobyt nelze
zkrátit ani prodloužit.
Prodloužený víkend
Ap 7–8
04.05.–07.05.
5 240
11.05.–14.05.
5 240
18.05.–21.05.
5 240
25.05.–28.05.
5 240
01.06.–04.06.
5 440
08.06.–11.06.
5 440
15.06.–18.06.
5 890
22.06.–25.06.
5 890
29.06.–02.07.
5 890
07.09.–10.09.
5 240
Cena za celé apartmán/3 noci s vlastní stravou. Nástup v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). Pobyt nelze
zkrátit ani prodloužit.

R17.056

STUDIA PETRA  ŠTÚROVO
%
až 10
Slevačasný nákup
za v

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slovensku. Řeka Dunaj, Hron, Ipeľ i síť vodních nádrží
v okolí působí příznivě na prostředí okolí. Příroda
Štúrova láká návštěvníky svým nádherným přírodním prostředím a termálním koupalištěm. V blízkosti
města se nachází několik přírodních pozoruhodností.
V letních měsících poskytuje oddych turistům jedno
z největších koupališť na Slovensku VADAŠ. Při něm
vyvírá pramen vody, teplý 38˚C. Studia se nacházejí
10 minut chůze od termálního koupaliště a také centra Štúrova.
UBYTOVÁNÍ: Ve čtyřech studiích pro 2–4 osoby, každé
studium má kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení,
TV, připojení k internetu přes Wi-Fi, balkón nebo terasu. Studia jsou komfortně zařízená.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma. Parkování zdarma. Sleva 10% při zakoupení pobytu do 30.03.2017, platí jen při pobytu
na 7 nocí, pobyt musí být celý zaplacen.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 6 EUR/den (pes nemá povolený vstup do termálního koupaliště). Poplatek cca
4,5 EUR/osoba a den za tobogány, 2 EUR za čipové
karty a 5 EUR za lehátka a slunečník.

Ubytování ve čtyřlůžkových apartmánech se nachází
vedle lesoparku, cca 200 m od termálního koupaliště.

APARTMÁNY FORRÓ I.  VEĽKÝ MEDER

R17.058
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T
Termín
L
D 3–12
001.12.–23.12.
270
220
23.12.–03.01.
290
220
03.01.–14.04.
270
220
14.04.–01.10.
290
220
01.10.–23.12.
270
220
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. V termínu 01.07.–02.09.2017 je minimální
délka pobytu 7 nocí, o Vánocích, Silvestru a Velikonocích
je minimální délka pobytu 3 noci, v ostatních termínech
2 noci.

R17.057
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve čtyřlůžkovém apartmánu s možností
př
přistýlky
s vlastním sociálním zařízením a plně vybavenou
ve kuchyňkou (rychlovarná konvice, mikrovlnka,
lednička,…). Maximálně pro 5 osob.
le
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava.
ST
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den.
Pes
Pe 2 EUR/den.
SLEVY: Parkování u apartmánu zdarma.
SL
DOPRAVA:
Autobusová zastávka se nachází 300 m od
DO
apartmá
a vlaková zastávka 100 m od apartmá.
ap

Apartmá se nachází v tichém prostředí Veľkého Mederu. Na zahradě před apartmá je altánek, zahradní
gril a bazén. Apartmá je vzdálené 2,5 km od termálního koupaliště. Apartmá má bezbariérový přístup.

T
Termín
L 1/2 L 1/3 L 1/4 D 12
P
001.12.–23.04. 380 340 340 280 220
223.04.–01.07. 280 270 260 260 220
001.07.–02.09. 380 340 340 280 220
002.09.–24.09. 280 270 260 260 220
24.09.–31.12. 380 340 340 280 220
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. V termínu 01.07.–
02.09.2017 je minimální délka pobytu 7 nocí.

APARTMÁNY FORRÓ II.  VEĽKÝ MEDER

jsou
jso dva oddělené menší dvoulůžkové pokoje s klasickými postelemi. Připojení k internetu přes Wi-Fi.
sic
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava.
ST
SLEVY: Parkování ve dvoře zdarma.
SL
PŘÍPLATKY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 100 Kč/
PŘ
noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba
no
na místě. Pobyt s malým psem 7 EUR/den. Kauce 10
EUR za černý náramek.
EU
Apartmány jsou vzdáleny 10 minut od celoročně otevřeného termálního koupaliště Thermalpark
UBYTOVÁNÍ: Ve dvou dvoulůžkových, dvou třílůžkových a čtyřlůžkovém apartmánu s plně vybavenou
kuchyňkou a TV/SAT na každém pokoji. Všechny
apartmány mají vlastní sociální zařízení v apartmánu.
Ve dvoulůžkových apartmánech jsou klasické postele.
Ve Třílůžkovém apartmánu je jedna dvouposchoďová
postel a jedna klasická. Ve čtyřlůžkovém apartmánu

R
Rekreační
pobyt
Studio 2–4
001.03.–02.04.
930
990
002.04.–13.04.
1 020
118.04.–28.05.
1 100
228.05.–11.06.
1 280
111.06.–02.07.
1 740
002.07.–27.08.
1 280
227.08.–03.09.
1 020
003.09.–17.09.
880
117.09.–22.12.
CCena za celé studio/noc s vlastní stravou. Nástup možný
kkdykoliv. Při pobytu na 7 nocí nástup v neděli. Při kratším
ppobytu, pobyt musí skončit do neděle. Minimální délka
ppobytu jsou 3 noci.
ZZkrácený pobyt
Studio 2–4
07.05.–11.05.
4 050
14.05.–18.05.
4 050
21.05.–25.05.
4 050
28.05.–01.06.
4 320
04.06.–08.06.
4 320
11.06.–15.06.
4 930
18.06.–22.06.
5 070
25.06.–29.06.
5 100
03.09.–07.09.
4 080
Cena za celé studio/4 noci s vlastní stravou. Nástup v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt). Pobyt nelze zkrátit
ani prodloužit.
Prodloužený víkend
Studio 2–4
04.05.–07.05.
3 060
11.05.–14.05.
3 060
18.05.–21.05.
3 060
25.05.–28.05.
3 060
01.06.–04.06.
3 270
08.06.–11.06.
3 270
15.06.–18.06.
3 810
22.06.–25.06.
3 810
29.06.–02.07.
3 810
07.09.–10.09.
3 060
Cena za celé studio/3 noci s vlastní stravou. Nástup v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). Pobyt nelze
zkrátit ani prodloužit.

APARTMÁ U ROBERTA  VEĽKÝ MEDER

Možnost
venkovního posezení a využití zahradního
Mo
krbu.
kr
UBYTOVÁNÍ:
UB
Dva
Dv čtyřlůžkové apartmány s vlastním sociálním zařízením,
kuchyňskou linkou s ledničkou a TV/SAT.
ze
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní
strava. Příprava jídla v kuchyňském koutu
Vl
apartmá.
ap
PŘÍPLATKY:
Neobsazené lůžko v plné sezóně do počtu
PŘ
4 llůžek 100 %. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba
pla na místě. Parkování ve dvoře zdarma. Pobyt
není
ne možný se psem.
T
Termín
1–2 noci 3–6 nocí 7 nocí Neob. L
001.12.–01.07.
350
310
290
320
300
001.07.–02.09.
350
310
290
002.09.–31.12.
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. V termínu 01.07.–02.09. nástup v týdenm
ních cyklech s nástupem v sobotu.

R17.055

R17.059
trouba,
keramická varná deska, rychlovarná konvice
tro
a llednička. Každý apartmán má samostatný vchod.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
ST
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
PŘ
platba
na místě. Pobyt není možný se psem. Klimatipl
zace
za 2 EUR/den. Kauce 10 EUR za černý náramek. Dítě
do 3 let bez nároku na lůžko 100 Kč/noc.
SLEVY:
Parkování ve dvoře zdarma.
SL

Apartmány se nacházejí 150 m od termálního koupaliště. Před apartmány můžete využít zahradní gril,
možnost zakoupení dřevěného uhlí. Je zde k dispozici
také úschovna kol.
UBYTOVÁNÍ: Ve třech dvoulůžkových apartmánech
s možností až dvou přistýlek (roztahovací sedací
souprava) s plně vybavenou kuchyňkou, vlastním
sociálním zařízením, LED TV/SAT a připojení k internetu přes Wi-Fi. V kuchyňce je k dispozici mikrovlnná

T
Termín
L
D 12
001.12.–23.12.
410
280
23.12.–03.01.
450
340
03.01.–14.04.
410
280
14.04.–01.10.
450
340
01.10.–23.12.
410
280
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. V termínu 01.07.–02.09. je minimální délka
pobytu 7 nocí, o Vánocích, Silvestru a Velikonocích je minimální délka pobytu 3 noci, v ostatních termínech 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
APARTMÁNY AQUASLEEP I.  VEĽKÝ MEDER

Apartmány jsou nově postavené umístěné v klidné
části, blízko termálního koupaliště. Apartmány jsou
vzdálené od termálního koupaliště 120 m. Na zahradě je možnost grilování a posezení pro 15 osob.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových apartmánech s možností
přistýlky, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, rádio a klimatizace. Přistýlky jsou vhodné pro děti do 150 cm.

PRIVÁT MÁRK  VEĽKÝ MEDER

R17.060

5=4
AKCE

R17.061

5=4
AKCE

ST
STRAVOVÁNÍ:
Vl
Vlastní strava. Příprava jídel ve dvou plně vybavených
ku
kuchyňkách.
Kuchyňky jsou vybaveny základním nádobím,
ledničkou s mrazničkou, rychlovarnou konvicí,
do
elektrickým
sporákem a mikrovlnkou.
ele
SLEVY: Parkování v uzavřeném areálu zdarma.
SL

STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní
Vla strava. Příprava jídel ve třech plně vybavených
ný kuchyňkách (jedna kuchyňka na patře).
SLEVY:
Parkování v uzavřeném areálu zdarma.
SL
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a den.
Re

R
Rekreační
pobyt
TTermín
L
D 10 P
001.12.–01.07.
340
200
390
200
001.07.–30.09.
340
200
330.09.–31.12.
CCena za osobu/ noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v obm
ddobí 01.07.–30.09.2017 je 7 nocí s nástupem v sobotu.
Zvýhodněný pobyt 5=4 noci
Termín
L
D 10 P
04.12.–30.06.
1 360
800
01.10.–29.12.
1 360
800
Cena za osobu/ 5 nocí s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný v neděli (ne–pá).

R
Rekreační
pobyt
TTermín
L
D 10 P
001.12.–01.07.
360
200
410
200
001.07.–30.09.
30.09.–31.12.
360
200
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v období 01.07.–30.09.2017 je 7 nocí s nástupem v sobotu.
Zvýhodněný pobyt 5=4 noci
Termín
L
D 10 P
04.12.–30.06.
1 440
800
01.10.–29.12.
1 440
800
Cena za osobu/ 5 nocí s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný v neděli (ne–pá).

R17.062
Ubytování se nachází v blízkosti středu města, cca
Ub
1 5500 metrů od termálního koupaliště a cca 100 metrů od autobusové zastávky. Je to samostatná budova
ve dvoře domácích.
UBYTOVÁNÍ:
UB
Dva
Dv pokoje se čtyřmi lůžky s vlastním sociálním zařízením
ze a TV/SAT. Společná kuchyňka pro oba pokoje.
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní
strava, příprava jídel v kuchyňském koutku.
Vl
PŘÍPLATKY:
PŘŘ
Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
Re
místě.
m Pobyt se psem 1,7 EUR/den.
SLEVY:
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. NeSL
obsazené
lůžko bez příplatku.
ob
T
Termín
L
Celý objekt
002.01.–20.12.
280
1 490
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Minimální délka pobbytu jsou 2 noci. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

APARTMÁNY FAMILY  VEĽKÝ MEDER

APARTMÁNY AQUASLEEP II.  VEĽKÝ MEDER

R17.064

Apartmány se nacházejí v klidné části, 120 m od termálního koupaliště. V apartmánovém domě je společenská místnost, sauna, fitness a kulečník. V letních
měsících můžete využít posezení v altáncích s možností grilování. Pro děti je k dispozici dětské hřiště
u apartmánů.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových apartmánech s možností přistýlky, vlastní sociální zařízení, mini bar, klimatizace a připojení na internet přes Wi-Fi. Přistýlky
jsou vhodné pro děti do 150 cm.

PENZION ARIEL  VEĽKÝ MEDER

R17.063
studio
stu s vlastním vchodem vybavené TV a kuchyňským
sk koutem. V patře větší dvoulůžkové pokoje
s možností
m
1–2 přistýlek (rozkládací gauč) s vlastním
sociálním
so
zařízením a TV.
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní
Vl
strava, možnost přípravy jídla ve společné
kuchyňce.
ku
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba
na místě.
pl

Penzion se nachází cca 500 m od termálního koupaliště, v tiché části města. Penzion Ariel není velký
a právě díky tomu v něm najdete příjemnou rodinnou
atmosféru. Součástí penzionu je i pěkně upravená
zahrada. Parkování je možné v uzavřené zahradě
zdarma.
UBYTOVÁNÍ: V přízemí penzionu jsou menší dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením a TV, dvoulůžkové

R
Rekreační
pobyt na 5 nocí a více
TTermín
L
D 15 P Neob. lůžko
002.01.–31.12.
280
210
140
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí.
Krátkodobý pobyt na 2–4 noci
Termín
L
D 15 P Neob. lůžko
02.01.–31.12.
380
210
140
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

APARTMÁNY KARMON PARK  VEĽKÝ MEDER

R17.065

pískoviště
a možnost grilování.
pí
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových
UB
apartmánech
s vlastním sociálním zařízením, TV,
ap
kuchyňkou (sporák, lednička, mikrovlnná trouba,
ku
rychlovarná
konvice, kuchyňské nádobí), připojením
ry
k iinternetu přes Wi-Fi a balkonem.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňce
ST
apartmá.
ap
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
Nově vybudované apartmány se nachází cca 100 me- PŘ
trů od termálního koupaliště. V areálu jsou dvě fot- platba na místě. Pes 3,5 EUR/den.
balové hřiště, hřiště pro volejbal a nohejbal, dětské Termín
3 noci a více Do 2 nocí 1/1

Apartmány se nachází 150 metrů od termálního koupaliště v ulici Slnečná. Ubytování je v prostorných a elegantně zařízených pokojích a apartmánech s celkovou
kapacitou 28 pevných lůžek a 9 přistýlek. Možnost grilování, pro děti je na dvoře pískoviště a houpačka.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou, terasou nebo balkonem. V celém objektu
je připojeni k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 190 Kč/
osoba a snídaně, dítě 3–12 let 140 Kč/dítě a snídaně.
Možnost dokoupení večeří 250 Kč/osoba a večeře,
dítě do 12 let 175 Kč/dítě a večeře. Stravování je

zajištěno v hotelu Orchidea.
SLEVY:
Parkování u objektu zdarma. Dítě do 3 let bez nároku
na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Krátkodobý pobyt na 2 noci 40 Kč/osoba a noc.
Krátkodobý pobyt na 1 noc 80 Kč/osoba a noc.
Termín
L
D 3–15
P
1/1
01.01.–13.04.
350
290
240
520
13.04.–18.04.
410
350
290
580
18.04.–05.05. 350
290
240
520
05.05.–08.05. 410
350
290
580
08.05.–10.06. 350
290
240
520
110.06.–09.09. 410
290
240
580
009.09.–28.09. 350
290
240
520
228.09.–01.10.
410
350
290
580
001.10.–27.10.
350
290
240
520
227.10.–30.10.
410
350
290
580
330.10.–17.11.
350
290
240
520
117.11.–20.11.
410
350
290
580
220.11.–26.12.
350
290
240
520
226.12.–01.01.
410
350
290
580
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
m
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
§

L
D 12
L
0
01.12.–20.12.
360
180
420
470
420
250
--470
220.12.–05.01.
180
420
470
005.01.–01.05. 360
001.05.–01.09.
420
250
510
470
360
180
420
470
001.09.–20.12.
CCena za osobu/noc s vlastní stravou a parkováním. Nástup
nna pobyt je možný kdykoliv.

PENZION BADEN  VEĽKÝ MEDER

R17.066

UBYTOVÁNÍ:
UB
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky,
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT (35 programů) a připojení k internetu přes Wi-Fi.
gr
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu snídaně, možnost dokoupení večeří
155 Kč/osoba a večeře, dítě 12 let 80 Kč/dítě a večeře
15
(poloviční porce).
(p
SLEVY: Parkování u penzionu zdarma.
SL
PŘÍPLATKY:
PŘ
Jednolůžkový pokoj 85 Kč/noc, pobyt jen na jednu
Je
noc 85 Kč/noc. Dítě bez nároku na lůžko 140 Kč/dítě
Penzion se nachází v centru města Veľký Meder, byl no
postaven v květnu 2004, aby vytvořil podmínky pro a noc. Pobyt se psem 5 EUR/noc. Rekreační poplatek
příjemně strávenou dovolenou, pohodu a rodinné 1 EUR/osoba a noc, platba na místě.
prostředí. Můžete zde také využít možnosti sportu
Termín
L
P
D 12 D 12 P
a zábavy v okolí: jízda na koni, turistika, výlety loďkou, 02.01.–31.12. 540
410
480
360
tenis, wellness, fitness, v letní sezónu jsou otevřeny Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
zahradní restaurace s hudbou a tanečními večírky kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, pobyt na 1 noc
za příplatek.
§
a bohatým výběrem speciálních jídel a nápojů.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
APARTMÁNY TÍMEA  VEĽKÝ MEDER

R17.067

AAPARTMÁNY TAKTIK  VEĽKÝ MEDER

jso komfortní, vkusně a moderně zařízené. Každý
jsou
z nnich je vybaven moderní kuchyňkou (lednička, mikr
krovlnka, rychlovarná konvice) televizorem, sprchou
a ssociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
ST
SLEVY:
SL
Parkování
ve dvoře a připojení k internetu přes Wi-Fi
Pa
zdarma.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
zd
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
Re
místě.
m
Nově otevřené nadstandardní apartmány ve Veľkém
Mederu v příjemném prostředí se nacházejí 200 m
od termálního koupaliště s celoročním provozem.
U apartmánů můžete využít posezení na terase, gril,
pískoviště, houpačku a trampolínu.
UBYTOVÁNÍ: Ve třílůžkových apartmánech a čtyřlůžkových apartmánech s možností přistýlky. Apartmány

T
Termín
L 1/3
L 1/4 D 3–12 Neob. L
02.01.–24.06.
330
330
200
24.06.–02.09. 420
330
420
02.09.–20.12.
330
330
200
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, parkováním a připojením k internetu přes Wi-Fi. Nástup na pobyt je možný kdykoliv mimo termín 24.06.–02.09. pobyt lze jen od soboty
do soboty.

APARTMÁNY ELBA  VEĽKÝ MEDER

R17.069

NNově postavený apartmány se nachází od termálního
koupaliště
k
cca 250 m. Možnost grilování a parkování
ve
v dvoře areálu. Termální koupaliště je rozsáhlý,
v lese situovaný komplex s celoročním využitím.
UUBYTOVÁNÍ:
V apartmánu jsou čtyři lůžka (manželská postel a dvě
sa
samostatné lůžka) Apartmán lze obsadit i 2 nebo

T
Termín
St 1/3 St 1/2 Ap 1/4 Ap 1/5
002.01.–01.06. 340
380
380
360
01.06.–30.08. 380
430
430
400
30.08.–20.12.
340
380
380
360
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv mimo termín 01.06.–30.08.2017, kdy je nástup možný
pouze v neděli. Minimální délka pobytu viz výše. V období
svátků platí cena jako přes prázdniny.

APARTMÁNY VIOLA  VEĽKÝ MEDER

R17.071

Apartmány se nacházejí 10 minut chůze od termálního koupaliště, centrum je vzdálené 500 m. Termální
prameny mají velmi dobré léčebné účinky, zvláště na
pohybové ústrojí a velmi dobře působí i při léčení

2 a 3 noci
4 a více nocí
L
L
02.01.–31.12.
370
310
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

APARTMÁNY LADISLAV KISS  VEĽKÝ MEDER

R17.073

čty
čtyřlůžkový
apartmán se dvěma pokoji se společným
so
sociálním
zařízením a kuchyňkou.
Ve druhém apartmánovém domě v přízemí jsou
dv dvoulůžkové apartmány, každý má svůj vchod,
dva
vla sociální zařízení a kuchyňku. V podkroví je čtyřvlastní
lůž
lůžkový
apartmán, který má dva pokoje se společným
so
sociálním
zařízením a kuchyňkou pro tyto pokoje.
V každém apartmánu je TV/SAT. Ubytování je celkem
pr 12 osob.
pro
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňsk koutu apartmá.
ském
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
pla na místě.
platba
Termální koupaliště je rozsáhlý, v lese situovaný komplex s celoročním využitím. Zdejší léčivá termální voda
blahodárně působí na pohybové ústrojí včetně kloubů
a celkovou regeneraci lidského organizmu. Termální
koupaliště se nachází cca 10 min. (700 m).
UBYTOVÁNÍ: V prvním apartmánovém domě je
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T
Termín
L
P
Celý objekt
02.01.–31.12.
290
180
2 990
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci mimo
termín 01.07.–02.09. kde je minimální délka pobytu 7 nocí
a nástup na pobyt je možný jen v sobotu.

R17.070
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vl
Vlastní
strava. Možnost vaření v plně vybaveném
ku
kuchyňském
koutu s ledničkou.
SL
SLEVY:
Pa
Parkování
před apartmá zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Po není možný se psem. Rekreační poplatek
Pobyt
1 EEUR/osoba a den, platba na místě.
DO
DOPRAVA:
Au
Autobusová
zastávka je vzdálená cca 1 km a vlaková
za
zastávka
se nachází cca 1,5 km od apartmánů.

Apartmány se nacházejí 10 minut chůze od termálního koupaliště a od centra města jsou vzdálené cca
500 m. Před apartmány se nachází velká zahrada, kde
je příjemné posezení a možnost grilování.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkovém, třílůžkových a čtyřlůžkových apartmánech s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a klimatizace.

TTermín

Pobyt 4 a více nocí Pobyt 1–3 noci
L
L
01.12.–30.04.
340
370
30.04.–01.10.
310
370
01.10.–31.12.
340
370
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný
kdykoliv.

PENZION GYÖRY  VEĽKÝ MEDER

ch
chorob
revmatického původu. Vodní plocha bazénů
m 300 m² a 1,3 m hloubky. Ve všech bazénech je
má
te
termální
voda s teplotou 27º – 38º C.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkovém, třílůžkovém a čtyřlůž
lůžkovém
apartmá s vlastním sociálním zařízením,
ku
kuchyňským
koutem a TV/SAT.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost vaření v plně
vy
vybaveném
kuchyňském koutu s ledničkou a mikrovln v apartmá.
vlnkou
SL
SLEVY:
Parkování před apartmánem zdarma. Dítě do
l bez nároku na služby zdarma.
2 let
PŘ
PŘÍPLATKY:
Pobyt není možný se psem. Rekreační
po
poplatek
1 EUR/osoba a den, platba na místě.
TTermín

T
Termín
Ap 1/2
Ap 1/3
Ap 1/4
02.01.–01.05.
680
850
1 020
01.05.–01.10.
750
1 190
1 360
01.10.–31.12.
680
1 020
1 190
Cena za celý apartmán/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
V termínu 01.07.–26.08.2017 pobyt lze jen od soboty do
soboty.

APARTMÁNY ANDREA  VELKÝ MEDER

UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových studiích a čtyřlůžkový
vých a pětilůžkových apartmánech, s vlastním sociální
ním zařízením, LCD TV, plně vybavenou kuchyňkou
(d
(dvouplotýnka,
kávovar, rychlovarná konvice,
led
lednička).
Ve studiích a apartmánech je připojení
k internetu přes Wi-Fi. Čtyřlůžkové a pětilůžkové
ap
apartmány
jsou dvoupokojové.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vl
Vlastní
strava. Možnost vaření v plně vybavené
ku
kuchyňce.
Nově postavené apartmány s vysokým standardem
se nacházejí pouhých 200 m od hlavního vchodu na
termální koupaliště.
Minimální délka pobytu:
3 noci v období 02.01.–01.06.2017
7 nocí v období 01.06.–30.08.2017
3 noci v období 30.08.–20.12.2017

R17.068
3 osobami. Ubytovací kapacita je 64 lůžek. Apartm
mány mají kompletně zařízený kuchyňský kout, TV/
SA
SAT a sociální zařízení.
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní strava, příprava jídel v kuchyňském koutu
Vl
apartmá.
ap
SLEVY:
SL
Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Dě
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den. Pobyt se
Re
psem 5 EUR/den.
ps

R17.072
ch
chladničkou
a bezbariérovým přístupem. Z toho ve
4 pokojích a 1 rodinném pokoji je kuchyňský kout
sm
možností vlastního vaření. V rodinném pokoji jsou
3 llůžka s možností 2 přistýlek.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V cceně pobytu polopenze (snídaně formou švédského
sto
stolu, večeře formou menu – 3 chody).
SL
SLEVY: Parkování u penzionu zdarma. Dítě do 5 let
be
bez nároku na lůžko zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 3 EUR/den. Rekreační
po
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě. Neobsa
sazené lůžko 310 Kč/noc.

Rodinný penzion se nachází v příjemném a klidném prostředí na okraji lesa 100 m od termálního
koupaliště.
Před pokoji je posezení na lavičkách s výhledem na
zahradu s jezerem a fontánou.
Hosté mohou využít restauraci s domácí a maďarskou
kuchyní, vinotéku, letní terasu, možnost opékání,
grilování a pro děti je připraveno hřiště.
Penzion se skládá z hlavní budovy a nově vybudovaného atria.
UBYTOVÁNÍ:
Hlavní budova
V 16 dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, připojením
na internet přes Wi-Fi a balkonem.
Atrium
V 11 dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, připojením na internet přes Wi-Fi,

Rekreační pobyt 5–7
5 7 nocí
Termín
L
D 5–15
D 5–15 P
01.03.–24.06.
995
790
510
24.06.–02.09. 1 080
880
510
02.09.–01.12.
995
790
510
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. Minnimální délka pobytu je 5 nocí. V termínech svátků 17.04.,
001.05, 08.05., 05.07., 06.07., 28.09., 28.10. a 17.11. platí
§
ccena celého pobytu jako o prázdninách.
RRekreační pobyt 2–4 noci
L
D 5–15
D 5–15 P
TTermín
001.03.–24.06.
995
790
510
940
510
224.06.–02.09. 1 140
995
790
510
002.09.–01.12.
CCena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. V termínech svátků
M
117.04., 01.05, 08.05., 05.07., 06.07., 28.09., 28.10. a 17.11.
§
pplatí cena celého pobytu jako o prázdninách.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
VILA ANNA  VEĽKÝ MEDER

Penzion je situovaný v bezprostřední blízkosti (cca
60 m) od termálního koupaliště Termal Park Veľký
Meder.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, ledničkou
a připojením k internetu přes Wi-Fi. Rodinný pokoj
se skládá ze dvou lůžek a dvou přistýlek (roztahovací
gauč). Pokoje v prvním poschodí mají terasu. Na každém poschodí je k dispozici plně vybavená kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Snídaně a večeře se
podávají v Hotelu Orchidea (vzdálený 30 m) nebo ve
vile (pouze snídaně). Snídaně 190 Kč/osoba a snídaně,
dítě do 12 let 125 Kč/dítě a snídaně. Večeře 250 Kč/
osoba a večeře, dítě do 12 let 175 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu
zdarma. Parkování zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Krátkodobé pobyty do 2 nocí: Příplatek 70 Kč/osoba a noc.
V ceně pobytu Relax pobyt na 3 noci: 3x vstupenka na termální koupaliště s jedním přerušením
denně a 1x masáž.
Týdenní Beauty pobyt – 7x vstupenka na termální
koupaliště s jedním přerušením denně a 2x masáž.
V ceně pobytu Seniorský (60+) pobyt na 3 noci: 3x
vstupenka na termální koupaliště s jedním přerušením denně a 1x masáž.

R17.074

R17.075

V ceně pobytu Týdenní seniorský (60+) pobyt:
– 77x vstupenka na termální koupaliště s jedním přeru
rušením
denně a 1x masáž.
Termín
L 3.os. na L 4.os. na P 1/1
01.12.–22.06. 330
280
250
410
22.06.–11.09. 390
330
280
440
11.09.–31.12. 330
280
250
410
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Za pobyt do 2 nocí je příplatek.
§
Relax pobyt na 3 noci
Termín
L
01.12.–23.06.
2 450
15.09.–31.12.
2 450
Cena za osobu/3 noci se snídaní a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Týdenní Beauty pobyt
Termín
L
01.12.–23.06.
5 480
15.09.–31.12.
5 480
Cena za osobu/týden se snídaní a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Seniorský pobyt 62+ na 3 noci
Termín
L
01.12.–23.06.
2 320
15.09.–31.12.
2 320
Cena za osobu/3 noci se snídaní a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§
Týdenní seniorský pobyt 62+
Termín
L
01.12.–23.06.
4 970
15.09.–31.12.
4 970
Cena za osobu/týden se snídaní a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
§

WELLNESS HOTEL ORCHIDEA  VEĽKÝ MEDER

Hotel Orchidea*** je nový, nadstandardně vybavený
hotel a nachází se cca 20 m od vstupu do areálu termal
parku ve Veľkém Mederu. V prostorách hotelu naleznete wellness centrum, jehož součástí je: finská sauna,
parní sauna, solná kabina, turecké lázně, perličková
koupel a relaxační bazén s protiproudem.
UBYTOVÁNÍ: V moderně zařízených dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním
zařízením, TV, telefonem a připojením na internet.
Některé pokoje mají balkón.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou švédského stolu. Možnost dokoupení večeří formou menu
200 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let (poloviční porce)
140 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Děti do 5 let bez nároku na lůžko se snídaní
zdarma.
PŘÍPLATKY: Dětská postýlka 200 Kč/noc. Příplatek za
pobyt na méně než 3 noci 120 Kč/osoba a noc.
Pobyt Harmonia: 1x vital balíček s láhví vína na
pokoj, župany po dobu pobytu zdarma. 3 noci – 2x
celodenní vstup na termální koupaliště. 4 noci – 3x
celodenní vstup na termální koupaliště. 5 nocí – 4x
celodenní vstup na termální koupaliště. 6 nocí – 5x
celodenní vstup na termální koupaliště. 7 nocí – 6x
celodenní vstup na termální koupaliště. Možnost
výběru mezi celodenní vstup na termální koupaliště
nebo 2 hodinový vstup do hotelového wellness centra.
Pobyt perfektní relax: 1x minibar v ceně pobytu (2x
cola, 2x minerálka, 1 x šampus, 1x pivo a oříšky), pro
dámy: luxusní detoxikace těla, pro pány: bylinková

APARTMÁNY LIBÁRDIOVÁ  VEĽKÝ MEDER

R17.076

an
antistresová masáž (30 min.). 1x celodenní vstup na
te
termální
koupaliště, 1x perličková koupel s koktejlem.
Po Essencial: Večeře se sklenicí vína, 3 hodinový
Pobyt
we
wellness
svět, pro dámu: kosmetické ošetření a aroma
m (30 min.), pro pána: kosmetické ošetření a spormasáž
to masáž (30 min.).
tovní
Po pro labužníky: 3x snídaně se sklenicí sektu,
Pobyt
2x lunchtime (zapékaný sendvič se sklenicí piva) druhý
a třetí den od 12:00 – 15:00, 3x večeře se sklenicí
vín 2x celodenní vstup na koupaliště a 2x celotělová
vína,
m
masáž.
Po jen pro dámy: Sklenice vína, denně 1x aromaPobyt
tický čaj nebo káva v restauraci, 1x parní aromatická
sauna s mýdlovou masáží, 1x kosmetické ošetření a pedikúra noh, 2x vstup na termální koupaliště, župany po
dobu pobytu zdarma.
Rekreační pobyt
L
P
D 5–12 P 1/1
01.01.–31.12.
1 170 850
660 1 580
Cena za osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 3 noci.
§
Pobyt Harmonia
L
D 12 D 12–15 1/1
01.01.–31.12.
1 510 860
1 110 2 110
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
§
Pobyt perfektní relax
Termín
L
01.01.–31.12.
3 730
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.
§
Pobyt Essencial
L
01.01.–31.12.
3 760
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.
§
Pobyt pro labužníky
L
01.01.–31.12.
4 850
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.
§
Pobyt jen pro dámy
Termín
L (žena+muž) L (žena+žena) 1/1 (žena)
01.01.–31.12.
6 520
6 940
9 250
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.
§

Ubytovací zařízení se nachází v centru města, vzdálené 1 km od termálního koupaliště. K dispozici je zahrada, kde můžete relaxovat, pro děti je připravené
pískoviště.
Termální koupaliště je rozsáhlý, v lese situovaný komplex s celoročním využitím. Zdejší léčivá termální
voda blahodárně působí na pohybové ústrojí včetně
kloubů a celkovou regeneraci lidského organizmu. .
UBYTOVÁNÍ:
V apartmánovém domě:
Ubytování ve dvoulůžkovém, čtyřlůžkovém a pětilůžkovém apartmánu. Pětilůžkový apartmán se skládá
z dvoulůžkové a třílůžkové ložnice. Každý apartmán
má vlastní sociální zařízení a kuchyňský kout (plynový sporák, lednička a základní nádobí).
V hlavní budově (1. poschodí):
Ubytování ve dvoulůžkovém, třílůžkovém a čtyřlůžkovém pokoji. Všechny tři pokoje mají vlastní sociální
zařízení a pro tyto pokoje je k dispozici velká společná
kuchyň (plynový sporák, varná konvice, lednička a TV/
SAT). Ubytování ve čtyřlůžkovém studiu s vlastním
sociální zařízením a kuchyňským koutem.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňce nebo kuchyňském koutu. Ve vzdálenosti 50–100 m od apartmánů
se nachází pizzerie, restaurace, kavárna a potraviny.

SLEVY: Parkování v uzamykatelném dvoře zdarma.
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko 80 Kč/noc.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem malé rasy 2 EUR/den. V ceně
pobytu nejsou hygienické potřeby a ručníky.
DOPRAVA:
Autobusová zastávka je vzdálena 1 km, vlaková zastávka 1,5 km. V případě dopravy vlakem nebo autobusem mají klienti bezplatný převoz do apartmánu.
Termín

2 noci 3 noci 4–6 nocí 7 nocí
L
L
L
L
01.12.–24.06.
330
310
280
270
24.06.–02.09.
----390
320
02.09.–31.12.
330
310
280
270
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv
mimo termín 24.06.–02.09. nástup lze jen v sobotu.

HOTEL PLAUTER KÚRIA  VEĽKÝ MEDER

R17.077

sportovních potřeb a společenských her, prostorný
sp
dvůr okolo hotelu.
dv
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových moderních pokojích
UB
s vvlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem a připojením na internet, možnost až dvou přistýlek.
po
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou švédST
ských stolů. Možnost dokoupení večeří výběr ze tří
sk
menu (polévka, hlavní jídlo, dezert nebo ovoce, 1x
m
nealkoholický a 1x alkoholický nápoj) 225 Kč/osoba
ne
a vvečeře, dítě do 13 let 125 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dětská postýlka zdarma. Dítě do 3 let bez
SL
nároku na ubytování se snídaní zdarma, možnost
ná
dokoupení večeří 95 Kč/dítě do 3 let a večeře.
Nově zrekonstruovaný moderně zařízený hotel*** do
v tichém prostředí 900 m od termálního koupaliště
Termín
L
P D 10–16 D 10 1/1
ve Veľkém Mederu. Nabízí kvalitní služby v tichém,
P
P
přátelském prostředí během celého roku. V hotelu 01.01.–23.12. 980 710 550 440 1 060
je k dispozici restaurace a denní bar pro ubytované Cena za osobu/noc se snídani, volným vstupem do fitness
hosty, dětský kout, společenská místnost, posi- a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka
§
lovna, non-stop recepce, úschovna kol, půjčovna pobytu jsou 2 noci.

APARTMÁNY EMMA  PATINCE

R17.078

ST
STRAVOVÁNÍ:
Vla
Vlastní strava. Možnost přípravy jídla ve vlastní kuch
chyňce apartmánu. Možnost dokoupení polopenze
v rrestauraci Lucy (50 m od apartmánů) 6 EUR/osoba
a ppolopenze, platba na místě.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Pa
Parkovné povinné cca 20 EUR/týden.
Pr
Pro týdenní pobyty vstup k venkovním bazénům cca
26 EUR/osoba a týden, dítě do 12 let cca 13 EUR/dítě
a ttýden, platba na místě.
Pr
Pro krátkodobé pobyty vstup k venkovním bazénům
cca 5 EUR/osoba a den, dítě do 12 let cca 2,5 EUR/dítě
Apartmány se nacházejí v areálu termálního koupa- cc
liště Patince. V areálu se nachází venkovní a vnitřní a den, platba na místě.
bazény, tobogany, volejbalové hřiště a další.
Termín
Ap 1/2
Ap 1/4
P
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových
01.04.–30.11. 1 020
1 700
ZDARMA
apartmánech s možností přistýlky s vlastním sociálCena za celé apartmá/noc s vlastní stravou, klimatizací
ním zařízením, TV/SAT a plně vybavenou kuchyňkou a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt je možný kdyko(lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, liv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v termínu 01.07.–
02.09.2017 min. délka pobytu je 7 nocí.
nádobí a hrnce).

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
APARTMÁNY MAJÁK  PATINCE

R17.079

HOTEL FAMILY OLIVE  PATINCE

po
pokojů
pro čtyři až pět osob, jídelním koutem, kompletně
vybavené zařízené kuchyňky s dvouvařičem,
pl
mikrovlnnou
troubou, rychlovarnou konvicí a ledničm
kou.
ko V obýváku je spaní pro dvě dospělé osoby a TV.
Součástí
apartmánu je sprchový kout a WC. Na terase
So
před
př vchodem je venkovní sezení se slunečníkem.
K dispozici
je osm identických apartmánů.
d
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní
strava. Možnost přípravy jídla ve vlastní kuVl
chyňce
apartmánu.
ch
SLEVY:
SL Parkování u apartmánů zdarma. Sleva 10% na
poskytnuté služby ve Wellness hotelu Patince.
po
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,82 EUR/osoba a den,
Celý areál termálního koupaliště se rozprostírá na PŘ
ploše 24 ha a skládá se z třech bazénů s termální vo- platba na místě.
Hotel se nachází cca 200 m od termálních bazénů. Hodou. Sportovní aktivity v místě: tenis, volejbal, brach
tel je dvouposchoďový, na přízemí se nachází recepce,
Apartmán 1/4
P
volejbal, minigolf. Apartmány se nacházejí u vchodu Termín
restaurace a velká společenská místnost, kde je ping11 970
ZDARMA
do areálu, známých termálních lázní a také vzdále- 17.06.–09.09.
-pongový stůl a dětský koutek 70 m2. V celém hotelu
Cena
za
celé
apartmá/týden
s
vlastní
stravou.
Nástup
na
nost od koupaliště, jen cca 70 metrů.
je připojení k internetu přes Wi-Fi.
UBYTOVÁNÍ: Každý apartmán se skládá ze dvou pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.
UBYTOVÁNÍ:
aa) Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou
ppřistýlek s vlastním sociálním zařízením, ledničkou,
PENZION KORZIKA  PATINCE
R17.081 vventilátor, LED TV, připojením na internet přes Wi-Fi.
DDvoulůžkové pokoje nemají balkon, pokoje s přistýlkkou mají 2 balkony.
bb) V rodinných pokojích (dva dvoulůžkové pokoje
nnebo jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový pokoj –
úúčtují se pevná lůžka) s jedním sociálním zařízením,
LLED TV, rádio, Wi-Fi, dva balkóny a v předsíni je lednnička. Minimální obsazenost 3 osoby a maximální
oobsazenost 5 osob. V pokojích je připojení na internet
ppřes Wi-Fi.

Akce 7
=5

Penziony Korzika a Bonaparte se nacházejí 10 m od
sebe v areálu termálního koupaliště Patince, 40 m od
dětského a 50 m od plaveckého bazénu. Zdarma můžete využít internetové připojení přes Wi-Fi v penzionu a nebo na letní terase před penzionem.
UBYTOVÁNÍ:
a) Ve dvoulůžkových pokojích (14 m2) s možností
jedné přistýlky s vlastním sociálním zařízením, LED
TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou, balkonem.
Minimální obsazení pokoje jsou 2 osoby, maximálně
3 osoby.
b) Ve dvou samostatných pokojích apartmánového typu (26 m2) se dvěma lůžky s možností
dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, LED
TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou, balkonem.
Minimální obsazení pokoje jsou 3 osoby, maximálně
4 osoby.

HOTEL GARNI HARMONIA  PATINCE

V přízemí penzionu je společenská místnost s kuch
chyňským
koutem, půjčovna a úschovna kol.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně rozšíř kontinentální, večeře formou menu 2 chody
šířená
po
polévka,
hlavní jídlo + 2x týdně ovoce nebo zákusek).
Dítě 2–10 má dětskou porci. Stravování v restauraci
penzionu Bonaparte.
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma. Z celodenního vstupu do bazénového světa
Wellness centra**** Patince sleva 30%, děti do 6 let
v doprovodu dospělé osoby zdarma.
BONUS: Parkovné, neomezený vstup na letní koupaliště a na toboganový svět (3 tobogány: Anaconda,
Kamikaze a Family) a rekreační poplatek v ceně
pobytu.
Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci ZDARMA)
Termín
L
D 2–10
P D 2–10 P
03.06.–01.07. 4 320 3 240 3 030 2 270
01.07.–02.09. 5 490 4 130 3 860 2 890
02.09.–16.09. 4 320 3 240 3 030 2 270
CCena na osobu/týden s polopenzí a neomezeným vstupem
nna letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.
§
KKrátkodobý pobyt
TTermín
L
D 2–10
P D 2–10 P
003.06.–01.07.
870
650
610
460
830
770
580
001.07.–02.09. 1 100
870
650
610
460
002.09.–16.09.
CCena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na
letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdykole
§
liliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R17.083
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu je snídaně.
SLEVY:
SL
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY:
PŘ
U víkendových pobytů nejsou v ceně
vstupy
vs
na bazény, které je zapotřebí uhradit na místě.
Rekreační
Re
poplatek 1 EUR/osoba a noc, platba na
místě.
m Dětská postýlka 155 Kč/den.

Hotel Harmonia je moderní a nový hotel, zaměřený
na relax a odpočinek. Nachází se v nejižnější části
Slovenska v areálu termální koupaliště v Patincích,
14 km od Komárna.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a ledničkou.

24

R
Rekreační
pobyt
L
D 3–12
227.05.–02.09.
6 590
2 260
CCena na osobu/týden se snídaní a celodenními vstupy na
vvenkovní bazény. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech
s nástupem v sobotu (so–so).
VVíkendový pobyt
L
D 3–12
005.05.–29.10.
1 990
1 290
Cena na osobu/2 noci se snídaní. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne).
Víkendový pobyt na 3 noci L
D 3–12
04.05.–29.10.
2 990
1 990
Cena na osobu/3 noci se snídaní. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne).

PENZION BONAPARTE  PATINCE

Penzion se nachází v areálu termálního koupaliště
Patince, 40 m od dětského a 50 m od plaveckého
bazénu. Penzion je vhodný pro pohodlný pobyt rodin
s polopenzí. Penzion Bonaparte se nachází v těsné
blízkosti (10 m) od penzionu Korzika. V penzionu
můžete
využit restauraci, bar, společenskou místm
nost
n s TV.
UBYTOVÁNÍ:
U
a)
a Ve dvoulůžkových pokojích (14 m2) s možností
je
jedné přistýlky s vlastním sociálním zařízením, klim
matizací, LED TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou.
M
Minimální obsazení pokoje jsou 2 osoby, maximálně
3 osoby. Všechny pokoje mají nové okna, parapety
a nábytek.
bb) Ve dvoulůžkových pokojích (26 m2) s možností
ddvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, LED TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou.
m
Minimální obsazení pokoje jsou 3 osoby, maximálně
M
4 osoby. Všechny pokoje mají nové okna a nábytek.
cc) V rodinném pokoji s dvěma dvoulůžkovými pokoji
s přistýlkami s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, LED TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou.
m
Minimální obsazení pokoje jsou 4 osoby, maximálně
M
6 osob. Rodinný pokoj má nové okna, parapety
a nábytek.
S
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně rozšířená

R17.080
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STRAVO
STRAVOVÁNÍ:
VÁNÍ
Á Í: V ceně pobytu polopenze (snídaně rozšířená kontinentální, večeře formou menu – 2 chody –
polévka, hlavní jídlo + 2x týdně ovoce nebo zákusek).
Dítě 2–10 má dětskou porci. Stravování v restauraci
penzionu Bonaparte.
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma. Z celodenního vstupu do bazénového světa
Wellness centra**** Patince sleva 30%, děti do 6 let
v doprovodu dospělé osoby zdarma.
BONUS:
Parkovné, neomezený vstup na letní koupaliště a na
toboganový svět (3 tobogány: Anaconda, Kamikaze
a Family) a rekreační poplatek v ceně pobytu.
Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci ZDARMA)
Termín
L
D 2–10
P D 2–10 P
03.06.–01.07. 4 320 3 240 3 030 2 270
01.07.–02.09. 5 490 4 130 3 860 2 890
02.09.–16.09. 4 320 3 240 3 030 2 270
CCena na osobu/týden s polopenzí a neomezeným vstupem
nna letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup na pobyt
§
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.
KKrátkodobý pobyt
L
D 2–10
P D 2–10 P
TTermín
003.06.–01.07.
870
650
610
460
001.07.–02.09. 1 100
830
770
580
002.09.–16.09.
870
650
610
460
CCena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na
le
letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdykoliliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

R17.082
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kontinentální,
večeře formou menu – 2 chody – poko
lévka, hlavní jídlo + 2x týdně ovoce nebo zákusek).
Dítě 2–10 má dětskou porci. Stravování v restauraci
penzionu Bonaparte.
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma. Z celodenního vstupu do bazénového světa
Wellness centra**** Patince sleva 30%, děti do 6 let
v doprovodu dospělé osoby zdarma.
BONUS:
Parkovné, neomezený vstup na letní koupaliště a na
toboganový svět (3 tobogány: Anaconda, Kamikaze
a Family) a rekreační poplatek v ceně pobytu.
Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci ZDARMA)
Termín
L
D 2–10
P D 2–10 P
03.06.–01.07. 4 320 3 240 3 030 2 270
01.07.–02.09. 5 490 4 130 3 860 2 890
02.09.–16.09. 4 320 3 240 3 030 2 270
Cena na osobu/týden s polopenzí a neomezeným vstupem
na letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.
§
Krátkodobý pobyt
Termín
L
D 2–10
P D 2–10 P
03.06.–01.07.
870
650
610
460
01.07.–02.09. 1 100
830
770
580
02.09.–16.09.
870
650
610
460
Cena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na
letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
CHATKY FAMILY RESORT  PATINCE

R17.084
S
STRAVOVÁNÍ:
V
Vlastní
strava. Možnost vaření v plně vybavené
k
kuchyňce.
S
SLEVA:
C za dítě na přistýlce platí v případě, že je obsaCena
z chata čtyřmi dospělými. Dítě do 2 let (jako 5.
zena
n 6. osoba) bez nároku na služby zdarma.
nebo
Z celodenního vstupu do bazénového světa Wellness
c
centra****
Patince sleva 30%, děti do 6 let v doprov dospělé osoby zdarma.
vodu
Chatky
Ch
hhatky se nacházejí v centru areálu termálního
ko
koupaliště. Celkem 12 chatek nabízí ubytovaní pro
4 osoby a jsou vzdáleny 5–10 metrů od sebe. Chatky
jsjsou 40 m2 velké s terasou o velikosti 9 m2.
UUBYTOVÁNÍ:
Ve čtyřlůžkových chatkách (40 m2) s možností dvou
přistýlek
př
(2x dvoulůžkový pokoj s přistýlkou) s vlastním
n sociálním zařízením, LED TV, rádiem a plně
vybavenou
vy
kuchyňkou (lednička, mikrovlnka, vařič,
rychlovarná
ry
konvice a další). Před chatou je terasa
s pposezením.

LD VEĽKÁ FATRA A LD AQUA  TURČIANSKÉ TEPLICE

R17.085
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Lázně patří k nejstarším termálním lázním na Slovensku a jsou vyhledávány díky blahodárně mineralizované 38–47 °C teplé léčivé vodě. Její složení
blahodárně působí na pohybové ústrojí, neurologické nemoci, nemoci trávicího ústrojí. LD Veľká Fatra a LD Aqua se nachází v centru města. Vodní areál
SPA+Aquapark Trenčianské Teplice je aquaparkem
s léčivou minerální vodou a nachází se na okraji krásného lázeňského parku.
Areál SPA (léčivá voda do 38 °C):
červený klidový bazén, relaxační bazén, vířivka.
Areál AQUAPARK (léčivá voda do 33 °C):
plavecký bazén, bazén s vodními atrakcemi, sedací
bazén, tobogany, v létě navíc – velká klouzačka, dětský bazén, bar u bazénu.
UBYTOVÁNÍ:
LD Veľká Fatra: ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV/SAT, rádiem
a minibarem. Většina pokojů má balkon.
L a – pokoje standard*** umístěné v původní budově
L b – pokoje superior**** umístěné v nové budově
LD Aqua: ve dvoulůžkových pokojích economy
s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV/SAT,
rádiem a balkonem.
Na procedury a stravování se dochází do LD Veľká
Fatra (cca 200 m).
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze nebo plná penze formou
švédských stolů dle druhu pobytu, strava je podávána v LD Veľká Fatra.
SLEVY:
Dítě do 10 let ZDARMA na přistýlce s polopenzí.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den.
Rekreační pobyt SPA&AQUAPARK:
vstupní lékařská konzultace podle potřeby, 1x denně
3hodinový vstup do Spa&Aquaparku, volný vstup do
bazénu Olympic a do fitness.
Víkendový pobyt (2 noci):
vstupní lékařská konzultace, 1x Zeus klasická masáž
částečná, 1x vířivá koupel, 1x saunový svět (finská
sauna, infrasauna), volný vstup do bazénu Olympic
a do fitness, 1x 3hodinový vstup do Spa&Aquaparku,
1x bylinková parní sauna.
Pobyt WELLNESS MINI (3 noci):
vstupní lékařská konzultace, 1x Lazuritová perličková
koupel, 1x speciální masáž, 1x Zeus klasická masáž
částečná, volný vstup do bazénu Olympic a do fitness,
1x 3hodinový vstup do Spa&Aquaparku, 1x bylinková
parní sauna.

Poobyt HARMONIE MINI (4 noci):
Pobyt
vs
vstupní
lékařská konzultace, individuální léčebný
program (8 léčebných procedur na základě doporučení lékaře), volný vstup do bazénu Olympic a do
fitness.
Pobyt SENIOR 55+ (6 nocí):
vstupní lékařská konzultace, individuální léčebný
program (10 léčebných procedur na základě předpisu
lékaře), volný vstup do bazénu Olympic a do fitness.
Rekreační pobyt Spa & Aquapark
Termín
LD Veľká Fatra ***/**** LD Aqua**
07.01.–23.12. L a
Lb
L
2 noci
3 810
3 980
2 720
3 noci
5 720
5 960
4 080
4 noci
7 620
7 950
5 440
5 nocí
7 890
8 300
5 720
Cena na osobu/2–5 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Víkendový pobyt
Termín
LD Veľká Fatra ***/**** LD Aqua**
La
Lb
L
07.01.–31.05. 4 190
4 360
3 320
31.05.–01.11. 4 680
4 850
3 590
01.11.–23.12. 4 190
4 360
3 320
26.12.–07.01. 4 680
4 850
3 590
Cena na osobu/2 nocí s plnou penzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne).
§
Pobyt Wellness MINI
Termín
LD Veľká Fatra ***/**** LD Aqua**
La
Lb
L
07.01.–31.05. 5 960
6 210
4 330
31.05.–01.11. 6 690
6 940
4 740
01.11.–23.12. 5 960
6 210
4 330
26.12.–07.01. 6 690
6 940
4 740
Cena na osobu/3 noci s plnou penzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Pobyt Harmonie MINI
Termín
LD Veľká Fatra ***/**** LD Aqua**
La
Lb
L
07.01.–31.05. 6 420
6 750
5 120
31.05.–01.11. 7 180
7 510
5 660
01.11.–23.12. 6 420
6 750
5 120
26.12.–07.01. 7 180
7 510
5 660
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Pobyt SENIOR 55+
Termín
LD Veľká Fatra ***/**** LD Aqua**
La
Lb
L
07.01.–31.05. 8 650
9 140
6 860
31.05.–01.11. 9 790
10 290
7 510
01.11.–23.12. 8 650
9 140
6 860
26.12.–07.01. 9 790
10 290
7 510
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§

Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci Zdarma)
Termín
L 5.a 6.os. P D 2–10 P Neobs.L
07.05.–02.07. 3 210 2 200 1 650 3 210
02.07.–03.09. 4 130 2 940 2 200 4 130
03.09.–17.09. 3 210 2 200 1 650 3 210
Cena za osobu/týden s vlastní stravou a neomezeným vstuppem na termální koupaliště a na tobogánový svět. Nástup
na pobyt v týdenních cyklech s nástupem v neděli. Minimální délka pobytu je 7 nocí.
Krátkodobý pobyt
Termín
L 5.a 6.os. P D 2–10 P Neobs.L
07.05.–02.07.
650
440
330
650
02.07.–03.09.
830
590
440
830
03.09.–17.09.
650
440
330
650
Cena na osobu/noc s vlastní stravou a neomezeným vstupem
na letní koupaliště a na toboganový svět, parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

LÁZEŇSKÉ DOMY  LÁZNĚ VYŠNÉ RUŽBACHY

Aquapark
LD Veľká Fatra

LD Travertín
Vyšné Ružbachy se nacházejí severovýchodně od Vysokých Tater na úpatí Spišské Magury. Ubytování je
zajišťováno v lázeňských domech Švýcarské domky
a v lázeňském domu Travertín. Švýcarské domky jsou
stylové srubové stavby s kompletně zrekonstruovaným interiérem vzdálené cca 50 m od Bílého domu.
Lázeňský dům Travertín je ze 70. let minulého století.
Část pokojů je taktéž zrekonstruovaných. Nachází
se cca 150 m od Bílého domu. K dispozici je letní
termální koupaliště, minerální jezírko, krytý bazén,
půjčovna kol, fitness, minigolf, tenis, sauna aj.
UBYTOVÁNÍ:
a) Travertín easy** – ve dvoulůžkových nerekonstruovaných pokojích (1. a 2. poschodí) s možností
přistýlky (pro dítě), s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, rádiem, telefonem, chladničkou, minibarem
a balkónem.
b) Travertín komfort*** – ve dvoulůžkových
rekonstruovaných pokojích (3. a 4. poschodí)
s možností přistýlky (pro dítě), s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, chladničkou,
minibarem a balkónem.
c) Švýcarské domky*** – ve dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky (pro dítě), s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem,
terasou.
d) Grand hotel Strand – luxusní dvoulůžkové pokoje kategorie **** s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, minibarem a připojením na internet.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu strava dle programu.
V LH Travertín a Švýcarské domky večeře 190 Kč/
osoba a večeře, dítě do 15 let 135 Kč/dítě a večeře.
Strava je podávaná v hotelu Biely dom (cca 100 m).
V Grand hotelu Strand večeře 310 Kč/osoba a večeře,
dítě do 15 let 220 Kč/dítě a večeře. Grand hotel Strand
má vlastní restauraci.
SLEVY:
Dítě do 4 let bez nároku na služby zdarma.
BONUS: Klienti Grand hotelu Strand mají volný vstup
do Aqua Thermall Wellness s krytým termálním bazénem Izabela.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na
místě. Parkovné platí hosté ubytování ve Švýcarských
domcích a LH Travertín 10 EUR/týden. Hosté ubytování v Grand hotelu Strand mají parkovné zdarma.
Rekreační pobyt:
Sleva 90% do Aqua Thermall Wellness s krytým termálním bazénem Izabela.

=5
Akce 7

BONUS:
Parkovné, neomezený vstup na letní koupaliště a na
toboganový svět (3 tobogány: Anaconda, Kamikaze
a Family) a rekreační poplatek v ceně pobytu. V centru
chatové osady je dětské hřiště, houpačky, pískoviště,
plážový volejbal, fotbal, ohniště a malý dětský bazén.

R17.086
Se
Seniorský pobyt 55+:
ub
ubytování s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka,
v průměru 2 léčebné procedury denně (průměrně
12 procedur za týden). 2 hod. vstup/noc do Vitálního
sv
světa s bazénem v Balneoterapii pro ubytované
v TTravertínu a Švýcarských domečcích. Hosté hotelu
Str
Strand mají volný vstup do Aqua Thermall Wellness
s kkrytým termálním bazénem Izabela.
Re
Relaxační pobyt:
ub
ubytování s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka,
v průměru 2 léčebné procedury denně (průměrně
12 procedur za týden). 2 hod. vstup/noc do Vitálního
světa s bazénem v Balneoterapii pro ubytované
v Travertínu a Švýcarských domečcích. Hosté hotelu
Strand mají volný vstup do Aqua Thermall Wellness
s krytým termálním bazénem Izabela.
Komplexní léčebný pobyt:
ubytování s plnou penzí, vstupní lékařská prohlídka,
v průměru 3 léčebné procedury denně (17 procedur
za týden). Hosté hotelu Strand mají volný vstup do
Aqua Thermall Wellness s krytým termálním bazénem Izabela.
Wellness pobyt:
ubytování s polopenzí, 2 hod. vstup/noc do Vitálního
světa s bazénem v Balneoterapii pro ubytované
v Travertínu a Švýcarských domečcích. Hosté hotelu
Strand mají volný vstup do Aqua Thermall Wellness
s krytým termálním bazénem Izabela.
Seniorský pobyt 55+
Termín
La
Lb
Lc
Ld
01.01.–10.01.
990
1 050 1 050 1 670
10.01.–30.06.
910
960
960
1 560
30.06.–01.09. 990
1 050 1 050 1 670
01.09.–15.12.
910
960
960
1 560
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 4 nocí. §
Relaxační pobyt
Termín
La
Lb
Lc
Ld
01.01.–10.01. 1 050 1 100 1 100 1 780
10.01.–30.06. 960
1 020 1 020 1 640
30.06.–01.09. 1 050 1 100 1 100 1 780
01.09.–15.12.
960
1 020 1 020 1 640
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.
§
Komplexní léčebný pobyt
Termín
La
Lb
Lc
Ld
01.01.–10.01. 1 130 1 250 1 250 1 920
10.01.–30.06. 1 020 1 130 1 130 1 780
30.06.–01.09. 1 130 1 250 1 250 1 920
01.09.–15.12. 1 020 1 130 1 130 1 780
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.
§
Wellness víkend
Termín
L a L b L c L d D 4–15 D 4–15
P a,c P d
01.01.–10.01. 940 990 990 1 640 710 850
10.01.–30.06. 850 910 910 1 500 710 850
30.06.–01.09. 940 990 990 1 640 710 850
01.09.–15.12. 850 910 910 1 500 710 850
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Délka pobytu jsou 2 nebo 3 noci. §

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

25

Rekreační zařízení na Slovensku a v České republice
HOTEL AQUATERMAL  DOLNÁ STREHOVÁ

Kupko v Dolní Strehové leží v severní časti Ipeľské
kotliny na jihu Slovenska. Po dvouroční rekonstrukci
nabízí termální koupaliště se 60 letou tradicí možnosti rekreace a služeb na úrovni, která uspokojí i požadavky náročnějších klientů. Voda na Kupku Dolná
Strehová blahodárně působí na pohybové ústrojí
a má příznivé kosmetické účinky.
Na termálním koupališti funguje celoročně provoz.
Během letní sezóny provozuje 6 bazénů s různými
atrakcemi. Děti potěší 50 m tobogan, dvě dětské
skluzavky a vodní hřib v dětském bazénu, či dětské
hřiště nacházející se v blízkosti bazénů. Zpestřením
jsou i vířivé a oddychové bazény pro dospělé. Ve špatném počasí anebo v zimě Vás potěší vnitřní bazény
s termální vodou 1 oddychový, 1 vířivý a 1 dětský.
V příjemném wellness světě můžete relaxovat svoje
tělo i duši.

R17.087

Hotel Aquatermal se nachází v areálu termálního
koupaliště.
UBYTOVÁNÍ:
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s možnosti přistýlky, s vlastním sociálním zařízením a TV.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava nebo snídaně formou bufetu dle druhu
pobytu. Možnost dokoupení večeří výběr ze 3 menu
280 Kč/osoba a večeře.
DĚTI:
Děti do 5 let bez nároku na služby zdarma. V případě
zájmu dětská postýlka zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den. Pobyt se
psem není povolený.
Pobyt Classic
L
P
1/1
001.01.–30.06.
890
360
1 340
360
1 610
330.06.–01.09. 1 080
890
360
1 340
001.09.–31.12.
CCena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.
m
L
P
1/1
PPobyt Kupko
001.01.–30.06. 1 160
550
1 610
550
1 880
330.06.–01.09. 1 350
1 160
550
1 610
001.09.–31.12.
CCena za osobu/noc se snídani a bazény. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.
§
m

HOTEL ĽUBOVŇA  ĽUBOVNIANSKE KÚPELE

R17.088

ě ti do
Až 2 dZDARMA
15 let

PŘ
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj
46 Kč/noc. Ubytování v pokojích standard 65 Kč/
465
os a noc. Pobyt se psem 7 EUR/noc.
osoba
Su relax a Mini víkend:
Super
Uv
Uvítací nápoj, volný vstup do perličkové koupele,
vo
volný vstup do hotelového bazénu a fitness centra.
1x zábalová terapie (zábal z včelího vosku, rašelinový
zá
zábal, resp. bylinný zábal), 1x mořská aerosolová láze
zeň. Fytoterapie (pití léčivých BIO čajů), „Tak chutná
SP
SPIŠ“ – každý pátek den specialit z regionu. Wi-Fi připojení na internet ve společenských prostorech.
Hotel Ľubovňa se nachází na rozhraní Spišské Magury po
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
a Levočských vrchů 7 km od města Stará Ľubovňa. Termín
K dispozici je restaurace, kavárna, společenská míst- 18.12.–23.12. 880 620 700 440 2 noci
nost, biliard, stolní tenis. Hotel má krytý bazén, saunu, 23.12.–29.12. 1 040 730 830 520 3 noci
úschovnu a půjčovnu sportovních potřeb, bezbariérový 29.12.–02.01. 1 390 980 1 120 700 4 noci
02.01.–11.03. 910 630 720 450 2 noci
přístup.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a jednolůžkových 11.03.–13.04. 880 620 700 440 2 noci
pokojích economy s možností přistýlky s vlastním 13.04.–18.04. 1 040 730 830 520 3 noci
sociálním zařízením, rádiem, TV/SAT, telefonem 18.04.–06.05. 880 620 700 440 2 noci
a balkonem. Dostupnost všech hotelových prostor je 06.05.–27.05. 940 660 750 470 2 noci
přizpůsobena pro imobilní hosty. Ubytování v poko- 27.05.–24.06. 1 000 700 800 500 2 noci
24.06.–02.09. 1 060 740 850 530 2 noci
jích standard za příplatek.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně for- 02.09.–30.09. 1 000 700 800 500 2 noci
mou bufetu, večeře výběr z menu). Možnost dokou- 30.09.–09.12. 940 660 750 470 2 noci
na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
pení obědů formou menu 180 Kč/osoba a oběd, dítě Cena
MDP= Minimální délka pobytu.
§
do 15 let 145 Kč/dítě a oběd.
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
společném
lůžku)
v
doprovodu
dvou
dospělých
osob
má
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
ubytování s polopenzí ZDARMA.
BONUS: Volný vstup do hotelového bazénu, fitness SUPER relax
L
D 15
P
D 15 P
a na víceúčelové hřiště, fytoterapie a bezplatné Wi-Fi 02.01.–13.04. 4 870 3 490 3 950 2 570
připojení ve společných prostorech.
18.04.–06.05. 4 870 3 490 3 950 2 570
Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár Cena za osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. §
v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do wellness Až 2 děti do 15 let na přistýlce (nebo na společném
v doprovodu dvou dospělých osob mají ubytování
centra v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva 30% lůžku)
zdarma (podmínkou je čerpání polopenze 1 210 Kč/ dítě do
na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu 15 let a 5x polopenze).
v hotelu Baník ve Štrbském Plese. Sleva 20% na bow- MINI Víkend
L
D 15
P
D 15 P
ling v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech.
02.01.–13.04. 2 420 1 870 2 050 1 500
V období 24.06.–02.09. navíc: 1x týdně taneční 18.04.–06.05. 2 420 1 870 2 050 1 500
večírek, regionální večer s grilováním a goralskou Cena za osobu/2 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. §
2 děti do 15 let na přistýlce (nebo na společném
muzikou, den specialit z regionu "Tak chutná Spiš", Až
lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob mají ubytování
Disney dětsky koutek a fakultativní výlety s animá- zdarma (podmínkou je čerpání polopenze 490 Kč/dítě do
15 let a 2x polopenze).
torkou (za poplatek).

WELLNESS HOTEL FRYMBURK  FRYMBURK
R17.089 WELLNESS
W
HOTEL HORIZONT  ŽELEZNÁ RUDA
R17.090
Sleva
Akce 6=5 a 5=4 noci platí v těchto termí- Slev
Ak
SL
SLEVY: Děti do 12 let na přistýlce v doprovodu dvou
a
za vča až 10
nech 01.04.–13.04.2017, 17.04.–01.07.2017, při pobyt až 20 %
ne
do
dospělých
osob zdarma (pouze v pokoji superior
sný n %
u na v
íce
ák
26.08.–01.11.2017
26
a executive – 1 dítě a rodinné pokoje – až 2 děti).
up

AKCE

7=6,
6

=5, 5
=4, 4
=3

Wellness Hotel Frymburk je největší hotelový wellness komplex v České republice. Rozkládá se na břehu
Lipenské přehrady ve stejnojmenném městečku
Frymburk. Hotel nabízí vysoký standard kvality ubytovaní, gastronomických služeb, wellness a spa služeb. Najdete zde Aquapark, fitness centrum, squash,
bowling, tenis a další. Díky své jedinečné koncepci
je ideálním místem pro rekreační a sportovní pobyty.
Dle Vašeho přání lze zajistit rauty, recepce, bankety,
grilování na terase a doprovodné programy. Ve wellness centru si můžete dopřát rozmanité přísadové
koupele a sauny, různé druhy masáží včetně thajských, zábaly a další příjemné procedury.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích standard s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, připojením na internetu přes Wi-Fi, telefonem a trezorem.
Z oken se Vám naskytne jedinečný pohled na Lipenskou přehradu nebo na zalesněné vrcholky Šumavy.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří formou bufetu 335 Kč/osoba a večeře,
dítě 6–12 let 170 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Ceny pro dítě 6–12 let jsou platné při pobytu se
dvěma dospělými osobami. Dítě do 6 let na přistýlce
nebo bez nároku na lužko se stravou zdarma. Parkování zdarma.
Akce 7=6 nocí platí v těchto termínech
01.04.–01.11.2017.
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Akce 4=3 noci platí v těchto termínech 01.04.–
Ak
13.04.2017, 17.04.–01.05.2017.
13
Sleva 10 % za včasný nákup 30 dní před nástupem.
Sl
Akce 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3 noci lze kombinovat se
Ak
slevou za včasný nákup.
sle
BONUS:
BO
Sleva 10% do saunového světa, nákup wellness
Sle
služeb + vstup do solné jeskyně a půjčení lyží, kol,
slu
in-line bruslí a elektrokol. Animační programy
in
v termínech 28.01.–25.02.2017, 13.04.–17.04.2017
a 01.07.–26.08.2017.
24.12.2016 – je v ceně zahrnuta Štědrovečerní gala
večeře s Welcome drinkem.
31.12.2016 – je v ceně zahrnuta Silvestrovská gala
večeře s Welcome drinkem, půlnoční večeře formou
bufetu, půlnoční přípitek a neomezenou konzumaci
nápojů (pivo, víno, nealko) v časech od 19:00 do
02:00 hodin.
PŘÍPLATKY: Pes malé a střední rasy 300 Kč/den.
Termín
L D 6–12 P 1/1
MDP
01.12.–23.12.
775
390
1 190 2 noci
23.12.–29.12. 1 790
895
2 815 3 noci
29.12.–02.01. 3 875 1 940 4 815 3 noci
02.01.–28.01.
850
425
1 315 2 noci
28.01.–25.02.
915
460
1 440 2 noci
25.02.–11.03.
850
425
1 315 2 noci
11.03.–01.04.
775
390
1 190 2 noci
01.04.–13.04. 940
470
1 565 2 noci
13.04.–17.04. 1 250
625
2 225 3 noci
17.04.–01.05.
940
470
1 565 2 noci
01.05.–01.07. 1 065
535
1 750 2 noci
01.07.–26.08. 1 250
625
2 225 3 noci
26.08.–28.10. 1 065
535
1 750 2 noci
28.10.–01.11.
940
470
1 565 2 noci
Cena na osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem
a volným vstupem do hotelového aquaparku. V termínu
23.12.–02.01.2017 je v ceně pobytu polopenze. Nástup
možný kdykoliv. MDP = minimální délka pobytu.
§

noc í

Sleva
za vča až 15
sný n %
ák up

HHotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř v nadmořské
m
výšce 1 100 m v chráněné krajinné oblasti
ŠŠumava. V hotelu je k dispozici restaurace, denní bar,
le
letní terasa, kulečník, minigolf, půjčovna kol a lyží
a internet. Wellness centrum: nový balneo areál na
ploše
p 1 200 m2 nabízí unikátní wellness komplex.
UBYTOVÁNÍ:
U
aa) dvoulůžkové pokoje standard s vlastním
so
sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, telefonem, připojením
p
na internet přes Wi-Fi.
b)
b dvoulůžkové pokoje standard plus s vlastním
n sociálním zařízením, fénem, župany, TV/SAT,
telefonem,
te
připojením na internet přes Wi-Fi, balkonem
n s výhledem na Německé Alpy.
c) dvoulůžkové pokoje superior s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, fénem, župany,
st
TV/SAT,
TV
telefonem, připojením na internet přes Wi-Fi,
balkonem,
b
čajový a kávový set s rychlovarnou konvicí,
2x
2 minerální voda při příjezdu.
d)
d rodinné pokoje s možností dvou přistýlek
s vlastním sociálním zařízením, fénem, župany, TV/
SSAT, telefonem, připojením na internet přes Wi-Fi,
čajový a kávový set s rychlovarnou konvicí, 4x mineča
rální
rá voda a čokoládové pralinky při příjezdu.
SSTRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
k
večeří 280 Kč/osoba a večeře, dítě 6–12 let
140
14 Kč/dítě a večeře.

Pa
Parkování před hotelem zdarma.
Sl
Sleva
15% na ubytování nebo 5=4 v termínu
03
03.01.–31.01.
a 16.03.–31.03.2017 při pobytu mini
nimálně
5 nocí. Sleva se nevztahuje na dodatečné
slu
služby.
Sl
Sleva 20% na ubytování nebo 7=6 v termínu
03
03.01.–31.03.2017
při pobytu minimálně na 7 nocí.
Sle
Sleva se nevztahuje na dodatečné služby.
Sl
Sleva
15% na objednané služby (přistýlka, polope
penze)
v termínu 03.01.–31.03.2017 při objednání
m 90 dní předem. Sleva se nevztahuje na dodamin.
tečné služby.
Sleva 10% na objednané služby (přistýlka, polopenze) v termínu 03.01.–31.03.2017 při objednání
min. 45 dní předem. Sleva se nevztahuje na dodatečné služby. Slevy nelze kombinovat.
BONUS: Neomezený vstup do Pool&Fitness centra
(bazén, whirlpool, Kneippův masážní chodník, sauna,
římské vonné lázně a fitness centrum) denně v čase
08:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 21:00 hod. 10% sleva na
wellness procedury v hotelovém Pool&Fitness centru.
Při pobytu na 5 a více nocí Welcome drink /sklenka
domácího vína, piva nebo nealko nápoj) na osobu při
příjezdu. Při pobytu na 7 a více nocí káva a domácí
koláč na osobu/den.
PŘÍPLATKY: Příplatek za pokoj standard plus 250 Kč/
pokoj a noc, pokoj superior 380 Kč/pokoj a noc. Pobyt
se psem 250 Kč/den. Parkování v garáži 150 Kč/den.
Termín

L
L
P
1/1
standard rodinný P
standard
03.01.–01.02. 1 010
1 450 690
1 820
01.02.–16.03. 1 300
1 740 690
2 400
16.03.–30.06. 800
1 235 690
1 395
30.06.–01.09. 1 010
1 450 690
1 820
01.09.–01.11.
800
1 235 690
1 395
01.11.–22.12.
690
1 130 690
1 180
Cena na osobu/noc se snídaní a neomezeným vstupem do
hotelového bazénu. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
HOTEL ŠPIČÁK  ŽELEZNÁ RUDA

Sleva
až 20
by t u
%
na v

při po

íce no

Orea Hotel Špičák se nachází na jižním svahu vrchu
Pancíř v nadmořské výšce 1100 m n. m. v chráněné
krajinné oblasti Šumava. "Vzdušné lázně" v klidném
a překrásném prostředí jsou ideálním místem pro
relaxační pobyty, zimní i letní turistiku.
UBYTOVÁNÍ:
a) dvoulůžkové pokoje standard s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, připojením na
internet přes Wi-Fi.
b) dvoulůžkové pokoje standard plus s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, připojením na internet přes Wi-Fi, balkonem.
c) dvoulůžkové pokoje standard triple s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
telefonem, připojením na internet přes Wi-Fi.
d) rodinné pokoje s možností dvou přistýlek
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem,
připojením na internet přes Wi-Fi, čajový a kávový
set s rychlovarnou konvicí, 4x minerální voda při
příjezdu.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 245 Kč/osoba a večeře, dítě 6–12 let
125 Kč/dítě a večeře.

DEPANDANCE ŠUMAVA  SRNÍ

Dítě d

cí

Sleva
za vča až 15
sný n %
ák up

R17.091

SLEVY:
Děti do 12 let na přistýlce v doprovodu dvou
SL
dospělých
osob zdarma (pouze v pokoji standard
do
triple
tri – 1 dítě a family – až 2 děti).
Sleva
15% na ubytování v termínu 03.01.–31.01.
Sl
a 18.04.–22.12.2017 při pobytu minimálně 4 noci
(sleva
(sl se nevztahuje na Dodatečné služby).
Sleva
20% na ubytování v termínu 03.01.–
Sl
22.12.2017
při pobytu minimálně na 7 nocí (sleva se
22
nevztahuje
na dodatečné služby.
ne
Sleva
15% na objednané služby (přistýlka, poloSl
penze)
v termínu 03.01.–22.12.2017 při objednání
pe
min.
m 90 dní předem. Sleva není platná na Dodatečné
služby.
slu
Sleva
10% na objednané služby (přistýlka, poloSl
penze)
v termínu 03.01.–22.12.2017 při objednání
pe
min.
m 45 dní předem. Sleva není platná na Dodatečné
služby.
slu
Slevy
Sl nelze kombinovat.
Domácí zvíře zdarma. Parkování zdarma.
BONUS:
Neomezený vstup do wellness centra v hotelu Horizont (bazén, whirlpool, Kneippův masážní chodník,
sauna, římské vonné lázně a fitness centrum) denně
08:00–12:00 hod. a 13:00–21:00 hod.
10% sleva na wellness procedury v hotelovém Pool&Fitness centru. Při pobytu na 5 a více nocí Welcome
drink (sklenka domácího vína, piva nebo nealko
nápoj) na osobu při příjezdu. Při pobytu na 7 a více
nocí káva a domácí koláč pro osobu/den.
Termín
L a L b L c L d P c,d 1/1 a
03.01.–01.02. 905 965 1 000 1 250 625 1 610
01.02.–16.03. 1 060 1 125 1 155 1 410 625 1 925
16.03.–30.06. 690 755 785 1 035 625 1 180
30.06.–01.09. 905 965 1 000 1 250 625 1 610
01.09.–01.11. 690 755 785 1 035 625 1 180
01.11.–22.12. 585 650 680 930 625 1 180
Cena na osobu/noc se snídaní a neomezeným vstupem
do hotelového bazénu v hotelu Horizont (800 m). Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§

o 12 le

t

R17.094

A
ZDARM

Depandance Šumava leží v obci Srní v nenarušené přírodě Národního parku Šumava. Okolí je vhodné pro
pěší turistiku a cykloturistiku. Hosté mají k dispozici
kulečníkovou hernu a internet. V nedalekém hotelu
Srní (cca 150 m) je možno zdarma využívat krytý bazén (25 x 12,5 m) s vyhřívanou vodou. Za poplatek je
možno využít solárium, masáže a bowling.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky,
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem a telefonem. Pokoj s balkonem za příplatek.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Stravování je
v hotelu Srní. Večeře výběr z teplého bufetu 340 Kč/
osoba a večeře, dítě do 12 let 170 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní zdarma
(při obsazení pevných lůžek). Dítě do 2 let bez nároku
na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY:
Vánoční příplatek (gala menu, winter bar, přípitek
a dáreček) 610 Kč/osoba. Silvestrovský příplatek

HOTEL OSTRÝ  ŽELEZNÁ RUDA

R17.092
UBYTOVÁNÍ:
UB
V jjednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a připoní
jením
jen k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
ST
V cceně pobytu snídaně formou bufetu.
SLEVY:
SL
Dítě do 5 let bez nároku na stravu a lůžko zdarma.
Dí
Snídaně pro dítě 100 Kč/ 1 snídaně.
Sn
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační poplatek 17 Kč/osoba a den, platba na
Re
místě. Pobyt s domácími zvířaty není povolen.
m

H Ostrý (755 m n. m.) je umístěn v malebném
Hotel
horském městečku Železná Ruda. Hotel prošel v roce
2008 kompletní rekonstrukcí. Pro své hosty má
k dispozici saunu, výtah, parkování u hotelu zdarma.
Odpočinek na čerstvém horském vzduchu si můžete
dopřát na venkovní terase s kapacitou až 115 míst.

HOTEL SRNÍ  SRNÍ

Dítě d

o 12 le

t

R17.093

A
ZDARM

Ce ubytovací část je nekuřácká a nekuřácká je i jíCelá
de s restaurací.
delna
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Večeře (bufet
fet) 340 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 170 Kč/dítě
a vvečeře.
SL
SLEVY: Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní zdarma
(p obsazení pevných lůžek). Dítě do 12 let na lůžku
(při
50
50%. Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Vá
Vánoční příplatek (gala menu, winter bar, přípitek
a dáreček) 610 Kč/osoba. Silvestrovský příplatek
(p
(program,
gala bufet, půlnoční bufet, winter bar, přípi a dáreček) 1 830 Kč/osoba. Neobsazené lůžko
pitek
50
50%. Pobyt jen na jednu noc 170 Kč/osoba a noc. Poko s balkonem 100 Kč/pokoj a noc. Pobyt se zvířetem
Hotel Srní**** je umístěný na okraji obce Srní, upro- koj
střed nádherné šumavské přírody v Kašperských 250 Kč/den. Rekreační poplatek 20 Kč/osoba a den,
horách. Pro všechny, kteří chtějí prožít dovolenou platba na místě. Parkovné 50 Kč/auto a noc.
v zachovalé přírodě je Šumava kolem Srní dokonalým Rekreační pobyt
místem
m
pro odpočinek. Okolí kolem Srní je vhodné Termín
La
Lb
Pa
Pb
ppro turistiku a cykloturistiku. V hotelu je sauna, ma- 23.12.–01.01. 1 220 1 420 970 1 170
sá
sáže, masážní vana, bowling a solárium. Hoteloví 01.01.–05.03. 1 010 1 210
760
960
hhosté mají zdarma vstup do krytého vyhřívaného 05.03.–09.04. 810 1 010 560
760
bbazénu (25 x 12,5 m).
09.04.–25.06. 1 010 1 210
760
960
UUBYTOVÁNÍ:
25.06.–03.09. 1 120 1 320
870
1 070
a)
a Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 03.09.–29.10. 1 010 1 210
760
960
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, 29.10.–23.12. 810 1 010 560
760
ttr
trezorem a rádiem. Pokoj s balkonem za příplatek.
23.12.–01.01. 1 220 1 420
970
1 170
b)
b Ve dvoulůžkových a třílůžkových siute s možností Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu, sauny,
kabiny, stolní tenis, fitness, úschovna kol a lyží, Wi-Fi.
ddvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/ parní
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
SSAT, telefonem a rádiem.
jsou 2 noci.
§
SSeniorský pobyt 55+
L
D 12
1/1
TTermín
001.01.–26.05.
975
490
1 195
540
1 295
228.05.–30.06. 1 075
600
1 445
002.07.–01.09. 1 195
003.09.–29.09. 1 075
540
1 295
001.10.–22.12.
975
490
1 195
CCena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do bazénu, sauny,
pparní kabiny, stolní tenis, úschovna kol a Wi-Fi. Nástup na
ppobyt je možný neděli (ne–čt nebo ne–pá). Minimální délka
§
ppobytu jsou 4 noci, maximálně 5 nocí.

(program, gala bufet, půlnoční bufet, winter bar, přípitek a dáreček) 1 830 Kč/osoba. Neobsazené lůžko
50%. Pobyt jen na jednu noc 170 Kč/osoba a noc. Pokoj s balkonem 100 Kč/pokoj a noc. Pobyt se zvířetem
250 Kč/den. Rekreační poplatek 20 Kč/osoba a den,
platba na místě. Parkovné 50 Kč/auto a noc.
Rekreační pobyt
Termín
L
D 12
P
23.12.–01.01.
980
490
730
01.01.–05.03.
770
385
520
05.03.–09.04.
620
310
370
09.04.–25.06.
770
385
520
25.06.–03.09.
880
440
630
03.09.–29.10.
770
385
520
29.10.–23.12.
620
310
370
23.12.–01.01.
980
490
730
Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu, sauny,
parní kabiny, stolní tenis, fitness, úschovna kol a lyží a WiFi. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci.
§
SSeniorský pobyt 55+
L
D 12
1/1
TTermín
001.01.–26.05.
775
390
995
875
440
1 095
228.05.–30.06.
002.07.–01.09.
995
500
1 245
003.09.–29.09.
875
440
1 095
775
390
995
001.10.–22.12.
CCena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do bazénu, sauny,
pparní kabiny, stolní tenis, úschovna kol a lyží a Wi-Fi. Nástup
nna pobyt je možný neděli (ne–čt nebo ne–pá). Minimální
§
ddélka pobytu jsou 4 noci, maximálně 5 nocí.

T
Termín
L
D 5–12
1/1
27.12.–31.03.
620
520
870
27.05.–07.10.
620
520
870
27.12.–31.03.
620
520
870
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

HOTEL ADLER  ČESKÉ BUDĚJOVICE

R17.095

př hotelem. Nedaleko hotelu (5 minut pěší chůze)
před
se nachází fitness centrum (squash, sauna, bazén,
m
masáže).
Možnost navštívit i jihočeské divadlo
a kkino.
UB
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích s možno přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/
ností
SA
SAT, minibarem, rádiem, telefonem a připojením
k iinternetu přes Wi-Fi.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobyt snídaně. Možnost dokoupení obědů
a vvečeří na místě.
Hotel Adler*** se nachází v klidné části města, 10 PŘ
PŘÍPLATKY:
minut pěší chůze od historického centra. Jedná se Pobyt se psem 100 Kč/den, platba na místě.
o první rodinný hotel v Českých Budějovicích, který
L 1/2
L 1/3
L 1/1
byl otevřen v červnu 1993. Odpočinek a příjemné Termín
700
615
950
posezení najdete v hotelovém baru, restauraci nebo 02.01.–22.12.
na letní terase. Pro osobní auta nabízíme uzavřené Cena za osobu/noc se snídaní, parkováním a rekreačním
parkování a pro autobusy je možnost parkovat přímo poplatkem. Nástup možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
HOTEL RACEK  ČERNÁ V POŠUMAVÍ

Hotel byl nedávno rekonstruován a nachází se 30
m od Lipenské přehrady s travnatou i písčitou pláží.
Hotel Racek se nachází v nejrozsáhlejší rekreační oblasti jižních Čech, v obci Černá v Pošumaví, na břehu
Lipenského jezera. Tato krásná rekreační oblast leží
z převážné části v chráněné krajinné oblasti Šumava
a má jedinečné přírodní podmínky pro zimní i letní
rekreaci. Hotel prošel v roce 2009 částečnou rekonstrukcí a renovací ubytovacího a gastronomického
provozu. Svým širokým spektrem poskytovaných
služeb je předurčený k relaxaci, ale i ke strávení aktivní dovolené.
Pro hotelové hosty je připraven wellness program
v podobě sauny, vířivých koupelí a posilovny. V hotelu je k dispozici velká restaurace s posezením
u baru a dva oddělené salonky, jeden s otevřeným
krbem a druhý používaný také jako internetová
místnost. Přímo před hotelem se nachází dětský

HOTEL U ČERNÉHO
Č É ORLA  TELČ

R17.096
koutek s pískovištěm a multifunkční sportovní hřiště.
ko
Je zde možnost vodních sportů a koupání s písčitou
nebo travnatou pláží nabízí cca 30 metrů vzdálené
ne
Lip
Lipenské jezero.
Pa
Parkoviště se nachází přímo před hotelem. Pro cyklis
listy a motorkáře máme připravené uzamykatelné
pr
prostory.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou
př
přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, vyso
soušečem vlasů, minibarem a připojením k internetu
př
přes Wi-Fi.
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových nových chatkách se společným sociálním zařízením. Chatky jsou
umístěny na břehu Lipenského jezera.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 210 Kč/osoba a večeře, dítě 3–10 let
160 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se zvířetem v hotelu 100 Kč/noc, střední a velká
plemena 300 Kč/noc. Pobyt se zvířetem v chatce 50
Kč/noc. Dětská postýlka 120 Kč/dítě a noc. Rekreační
poplatek 21 Kč/osoba a den, platba na místě. Garance
pokoje s balkonem 120 Kč/pokoj a noc.
Hotel
Termín
L
P
D 3–12 P 1/1
001.01.–22.06.
650
350
250
900
222.06.–28.08. 725
450
300
1 100
228.08.–31.12.
650
350
250
900
CCena za osobu/noc se snídaní, parkováním a připojením
k internetu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
by
Nové chatky
N
1 a 2 noci
3 a více nocí
TTermín
L
D 3–10
L
D 3–10
002.01.–22.12.
370
340
320
290
CCena za osobu/noc se snídaní a parkováním. Nástup možný
§
kkdykoliv.

R17.098
př
připojení k internetu přes Wi-Fi zdarma. Pro imobilní
ná
návštěvníky je k dispozici pokoj s bezbariérovým příst
stupem. Všechna tři podlaží hotelu jsou propojena
vý
výtahem.
UB
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových
po
pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním
za
zařízením, TV a připojením na internet přes Wi-Fi.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Možnost doko
koupení večeří na místě.
SL
SLEVY: Děti do 4 let bez nároku na lůžko a stravu
zd
zdarma. Každá 21. osoba ve skupině zdarma. Rekreač
ační poplatek a parkování v ceně pobytu. Pobyt se
ps
psem zdarma.

Hotel Černý orel je umístěn na překrásném historickém náměstí Telče, zapsané v roce 1992 do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Součástí hotelu je restaurace a tři salonky. V hotelu je dispozici

PENZION FAMI  MÁCHOVO JEZERO

Sleva
10 %
b

při po

y tu n

a 7 no

cí

Penzion Fami se nachází v klidné části lázeňského
městečka Staré Splavy cca 300 m od Máchova jezera.
V penzionu je restaurace s venkovní terasou a možností grilování. Dále je k dispozici biliard, stolní tenis,
půjčovna kol a společenská místnost s televizorem.
Přímo před penzionem se nachází sportovní areál s devíti tenisovými dvorci, z toho jsou tři dvorce celoročně
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T
Termín
L
D 12
P D 12 P 1/1
001.01.–01.04. 700 350 600 300 890
001.04.–01.10. 900 450 700 350 1 200
01.10.–31.12. 700 350 600 300 890
Cena na osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem a parkovným. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

R17.100

HOTEL GALERIE  TŘEBOŇ

Hotel se nachází v Empírovém domě v historické části
města Třeboně. V hotelu můžete využít restauraci,
kavárnu a non-stop recepci. Hotel Galerie Třeboň
Vám nabízí domácí pohodu v klidném a tichém prostředí historického centra města. Prostředí domova
rovněž evokuje členitost interiéru modernizovaného
historického měšťanského domu. Z hotelu dělá dobrý
hotel kvalitní ubytování, výborná kuchyně a skvělé
služby.
Staňte se jen na pár hodin členy naší malé hotelové
rodiny i s Vašimi čtyřnohými miláčky. Přijďte ochutnat speciality naší kuchyně nebo jen posedět u skleničky dobrého archivního vína, či sklenice řízného
českého piva.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT a telefonem. Možnost zapůjčení
DVD a videopřehrávač.

R17.097

STRAVOVÁNÍ
Á Í:
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
večeře výběr ze 3 jídel). Možnost dokoupení obědů
na místě.
SLEVY:
Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 150 Kč/den.
V ceně pobytu navíc:
1x láhev vína na pokoj, 1x vstupenka pro 2 osoby do
Vodního světa lázní Aurora (1 hod.) – parní kabina,
vířivky, tobogán a vodní svět, 10% sleva na masáže.
Relaxační pobyt 2 noci
Termín
L 1/2 Třetí a čtvrtá osobaD 3–10
01.01.–31.12.
1 990
1 100
1 000
CCena na osobu/ 2 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
DDětská cena platí v doprovodu min. dvou dospělých osob. §
RRelaxační pobyt 3 noci
TTermín
L 1/2 Třetí a čtvrtá osobaD 3–10
001.01.–31.12.
2 890
1 650
1 500
CCena na osobu/ 3 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
DDětská cena platí v doprovodu min. dvou dospělých osob. §
RRelaxační pobyt 5 nocí
L 1/2 Třetí a čtvrtá osobaD 3–10
TTermín
001.01.–31.12.
4 490
2 750
2 500
CCena na osobu/ 5 nocí s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
DDětská cena platí v doprovodu min. dvou dospělých osob. §

APARTMÁNY
Á SLAPY VENTA  SLAPY NAD VLTAVOU

R17.099

d
s dvoulůžkem
a ložnice dvoulůžkem a válendou.
Apartmán
1/4: nachází se v přízemí. Pokoj se
Ap
skládá
z dvoulůžka, dvou válend a TV/SAT. Kuchyň
sk
s jjídelním koutem, WC se sprchovým koutem.
V ssezóně se prodává pouze celý objekt.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Příprava jídel v plně vybavené
kuchyňce apartmánu.
ba
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 12 Kč/osoba a den
(os od 15 let), platba na místě. Spotřeba elektrické
(osoby
en
energie
5 Kč/kWh. Kauce 2 000 Kč velké apartmá,
ka 1 000 Kč malé apartmá.
Apartmány se nacházejí na okraji obce Slapy nad kauce
Vltavou cca 1,5 km od přehrady s pláží. U apartmánů BONUS: Parkování pro 2 auta u apartmánů zdarma.
můžete využít posezeni nebo koupaní v bazénu.
Termín
Malé apartmá
Velké apartmá
UBYTOVÁNÍ: Ve dvou apartmánech pro 4 a 7 osob,
3 os. 4 os. 4 os. 5 os. 6 os. 7 os.
celkem pro 11 osob.
01.05.–30.06. 3 600 4 800 4 800 6 000 7 200 8 400
Apartmán 1/7: (2x2 a 1x3) nachází se v přízemí 30.06.–01.09. 4 800 6 000 6 000 7 200 9 600 10 800
a v 1. patře. V přízemí se nachází obývací pokoj se se- 01.09.–30.09. 3 600 4 800 4 800 6 000 7 200 8 400
dací soupravou, dvouválenda, TV/SAT, WC se sprcho- Cena za celé apartmá/týden s vlastní stravou. Nástup na
vým koutem, jídelna s kuchyňským koutem, ložnice pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.

REZIDENCE FAMI  MÁCHOVO JEZERO

R17.101

10 %
Splřei pvobaytu na 7 nocí

zastřešené v nafukovací hale, třemi kurty na volejbal,
za
no
nohejbal a tělocvična s fitness, saunou a soláriem.
UB
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích
jíc s vlastním sociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně.
ST
SLEVY:
SL
Dítě do 3 let se snídani bez nároku na lůžko
zdarma.
zd
Parkování zdarma. V mimosezónu sleva
10%
10 při pobytu na 7 nocí.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 150 Kč/noc, televizor 100
PŘ
Kč/den,
chladnička 100 Kč/den, horské kolo 200 Kč/den,
Kč
stolní
sto tenis 200 Kč/den.

UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním
so
sociálním zařízením. Všechny pokoje mají moderní
ná
nábytek, možnost zapůjčení TV/SAT, internetové
př
připojení přes Wi-Fi.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně formou bufetu.
SL
SLEVY: Dítě do 3 let se snídaní bez nároku na lůžko
zd
zdarma. Parkování zdarma. V mimosezónu sleva
10% při pobytu na 7 nocí.
10
PŘ
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 150 Kč/noc. Televizor nebo
ch
chladnička 100 Kč/den, horské kolo nebo stolní tenis.

T
Termín
L
D 3–12
D 12 P
229.04.–17.06.
500
350
350
17.06.–26.08.
600
420
420
26.08.–28.10.
500
350
350
Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Minimální
délka pobytu v hlavni sezónu je 7 nocí. V mimosezóně jsou
možné zkrácené a víkendové pobyty.

T
Termín
L
D 3–12
D 12 P
229.04.–17.06.
630
440
440
750
525
525
117.06.–26.08.
26.08.–28.10.
630
440
440
Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Minimální
délka pobytu v hlavni sezónu je 7 nocí. V mimosezóně jsou
možné zkrácené a víkendové pobyty.

Nově zrekonstruovaná Rezidence Fami se nachází
v klidné části lázeňského městečka Staré Splavy
cca 300 m od pláže Máchova jezera (písečná pláž +
aquapark s bazénem), za nepříznivého počasí můžete
využít krytý aquapark vzdálený jen 15 min. autem.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
SPORTHOTEL BARBORKA  HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

R17.102

HOTEL ZÁVIŠ Z FALKENŠTEJNA  HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
H
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připojením
na internet a telefonem nebo v apartmá.
př
Část
Čá pokojů je s výhledem na náměstí a část na golfové
fo hřiště.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V cceně pobytu je snídaně formou švédských stolů.
SL
SLEVY:
Dě do 6 let bez nároku na lůžko jsou zdarma. ParDěti
ko zdarma.
kování
PŘ
PŘÍPLATKY:
Dě postýlka 230 Kč/noc . Pes 200 Kč/den.
Dětská

Sporthotel Barborka je situován v lese, necelý km
od zámku Hluboká. Přívlastek "sport" má tento
hotel zcela zaslouženě, neboť se může pochlubit
areálem s 25 m dlouhým venkovním bazénem, saunou, dvěma hřišti pro míčové sporty, velkou loukou,
ohništěm, ping-pongovými stoly a prostornou tělocvičnou. K dispozici je také jídelna, bar a velká společenská místnost vhodná i pro přednášky.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích v hotelu
s vlastním sociálním zařízením a pětilůžkových bungalovech s vlastním sociálním zařízením.

HOTEL ARKÁDA
Á  SLAVONICE

STRAVO
STRAVOVÁNÍ:
VÁNÍ
Á Í:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze, dle druhu
pobytu. Možnost dokoupení večeří 180 Kč/osoba
a večeře, dítě do 10 let 125 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko a stravu v hotelu
zdarma.
PŘÍPLATKY:
Elektrické topení v bungalovu 200 Kč/pobyt, platba
na místě. Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den,
platba na místě. Pobyt se psem 150 Kč/den.
R
Rekreační
pobyt
L 1/2
D 4–14
Bungalov 1/5
TTermín
001.01.–28.05.
525
370
370
670
470
420
228.05.–01.07.
850
585
495
001.07.–26.08.
670
470
420
226.08.–25.09.
525
370
370
225.09.–31.12.
CCena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minim
mální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín 01.07.–26.08.
kkdy je minimální délka pobytu 7 nocí s nástupem v sobotu. §
ZZvýhodněné týdenní pobyty
L
D 4–14
TTermín
228.05.–01.07.
4 890
2 450
6 640
3 320
001.07.–26.08.
4 890
2 450
226.08.–25.09.
CCena na osobu/týden s polopenzí. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze zkrátit.
§
le
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UBYTOVÁNÍ:
UB
V jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV, rádio,
po
telefon,
připojení k internetu přes Wi-Fi a mini bar.
te
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu snídaně formou A la Carte, možnost
dokoupení
večeří na místě.
do
SLEVY: Dítě do 5 let bez nároku na lůžko se snídaní
SL
zdarma.
Parkování před hotelem zdarma.
zd
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 250 Kč/pobyt. Rekreační
PŘ
10 Kč/osoba a den, platba na místě.
po
Hotel se nachází v oblasti Jižních Čech v malé obci poplatek
Slavonice, přímo na hlavním náměstí. V bezprostřed- Termín
L 1/2
L 1/3
L 1/1
ním okolí města si turisté, cyklisté, golfisté, rodiny 02.01.–30.04. 475
365
800
s dětmi i účastníci firemních akcí vychutnají panen- 30.04.–01.10. 650
500
900
skou přírodu, rozsáhlé lesní komplexy, skalní scenérie, 01.10.–22.12.
475
365
800
historické památky i romantické zříceniny a poklidné 22.12.–02.01. 650
500
900
hladiny jihočeských rybníků. K dispozici je celodenní Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mirecepce s kompletním servisem, úschovna kol a lyží, nimální délka pobytu jsou 2 noci. Ceny neplatí v termínu
02.08.–06.08.2017.
kavárna, restaurace, denní i noční bar i vinárna.

PENZION U KOHOUTKA  BUZICE
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biofarma
(husy, ovce, koně, koza,…)
bi
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až osmilůžkových
UB
pokojích
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, připo
pojením
na internet přes Wi-Fi.
po
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
ST
dle druhu pobytu (snídaně formou bufetu, večeře
dl
formou
dvouchodového menu s nápojem).
fo
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 100 Kč/den (velká plePŘ
mena
m po dohodě). Jednolůžkový pokoj 100 Kč/noc.
SLEVY:
SL Ceny pro dítě 3–12 let jsou platné při pobytu se
dospělými osobami. Dítě do 3 let bez nároku
dv
Penzion se nachází v klidném a pohádkovém pro- dvěma
středí Jižních Čech 4 km od města Blatná s velkým na služby zdarma. Parkování u penzionu zdarma.
množstvím památek, rybníků s možnosti koupání,
se snídani
s polopenzí
rybolov, cyklistických, naučných a koňských stezek, Termín
L
D 3–12
L
D 3–12
běžeckých a zimních běžeckých tras.
02.01.–22.12.
440
352
550
440
V penzionu se nachází restaurace, kde se podávají
Cena za osobu/noc se snídani nebo polopenzí dle druhu posnídaně, obědy a večeře. K restauraci patří také te- bytu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou
rasa, která funguje převážně v letních měsících. Sou- 2 noci, mimo termín 30.06.–01.09, kdy je minimální délka
§
částí penzionu je také rozlehlé dětské hřiště a malá pobytu 5 nocí.

HHotel se nachází ve městě Hluboká nad Vltavou, jež
je jedním z nejkrásnějších koutů Jihočeského kraje.
V hotelu je nekuřácká restaurace, kterou je také
možno
m
využít jako konferenční sál. Součástí hotelu
je i restaurace Na Růžku a stylová sklepní vinárna
Šatlava.
Š
UBYTOVÁNÍ:
U
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním
n sociálním zařízením s možností přistýlky, TV/SAT,

Termín
L
P
1/1
Ap.
23.12.–03.01.
950
500
1 400 1 200
03.01.–01.04. 800
500
1 100 1 050
01.04.–01.11.
950
500
1 400 1 200
01.11.–23.12.
800
500
1 100 1 050
23.12.–03.01.
950
500
1 400 1 200
Cena na osobu/noc se snídaní, parkováním a rekreačním
poplatkem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv

HOTEL PODHRAD  HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Hotel se nachází pár minut chůze od zámku Hluboká,
který je dominantou celého města. Hotel Podhrad
nabízí ideální kombinaci komfortního ubytování,
výborné gastronomie, sportovního vyžití a wellness
služeb v krásném a poklidném prostředí města Hluboká nad Vltavou.
Užijte si v relaxačním a wellness centru. Čeká Vás
sauna, infrasauna, vířivka a bazén s protiproudem
(2,5 x 5m). Rovněž Vám doporučujeme vyzkoušet
některou z klasických či exotických masáží.
Zámek se pyšní překrásně vybavenými interiéry s cenným
nábytkem, jedinečnými řezbářskými pracemi, množstvím obrazů, vzácných goblénů a sbírkami uměleckého
skla a porcelánu. Jedinečnost zámku umocňuje rozsáhlý
anglický park s mnoha vzácnými dřevinami.
Vedle zámku je zde také řada dalších turistických

R17.104

ak
aktivit,
a to jak historických, tak zaměřených na kulturu, sport, poznání přírody a volný čas.
UBYTOVÁNÍ:
Jednolůžkové až třílůžkové stylově zařízené pokoje
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, fénem, trezorem, minibarem, telefonem a připojením k internetu
přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Rekreační pobyt ne–pá
Termín
L 1/2
L 1/3
L 1/1
22.12.–07.01. 1 220
900
2 180
07.01.–30.04.
700
630
1 140
330.04.–01.11.
850
730
1 430
001.11.–22.12.
700
630
1 140
CCena na osobu/noc se snídani a 1 hodina vstupu do wellnness (bazén, vířivka, sauna). Minimální délka pobytu jsou
2 noci.
RRekreační pobyt pá–ne
L 1/2
L 1/3
L 1/1
TTermín
222.12.–07.01. 1 220
900
2 180
007.01.–30.04.
780
690
1 300
330.04.–01.11.
930
780
1 600
001.11.–22.12.
780
690
1 300
CCena na osobu/noc se snídani a 1 hodina vstupu do wellnness (bazén, vířivka, sauna). Minimální délka pobytu jsou
2 noci.

HOTEL GRAND  ŘEVNICE

R17.107
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až třílůžkových pokoUB
jích
jíc typu Klasik s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT
SA a připojením k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně (formou studeST
ného
né bufetu). Oběd, večeře 145 Kč/osoba a oběd, večeře.
če Dítě do 10 let 80 Kč/dítě a oběd, večeře. Večeře
a oběd
o jsou podávány formou menu o dvou chodech.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
SL
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 10 Kč/osoba a den.
PŘ

Hotel Grand díky své jedinečné poloze nabízí pohodlné ubytování 20 minut od hlavního města Prahy.
Hotel je vybavený restaurací, salónkem a terasou.

T
Termín
L 1/2
L 1/3
P
L 1/1
001.12.–23.12.
490
450
300
500
226.12.–03.01.
600
545
385
690
003.01.–13.04.
490
450
300
500
113.04.–01.10.
550
495
385
650
001.10.–23.12.
490
450
300
500
226.12.–03.01.
600
545
385
690
CCena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Silvestrovský
termín minimálně 3 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
HOTEL CONCERTINO  JINDŘICHŮV HRADEC

Hotel se nachází v centru města, jen 5 minut chůze
leží třetí největší hrad a zámek ČR – zámek Jindřichův
Hradec. Součástí ubytování je také bezplatné Wi-Fi
připojení, možnost parkování v podzemních hotelových garážích, hotelová privátní sauna i masáže.
Jihočeské speciality budete moci ochutnat v pivnici
– Formanka. Restaurace Zlatá Husa je známá svou orientací na různé gurmánské příležitosti a speciality.
Každý z hostů hotelu může načerpat energii v hotelové sauně, nebo při uvolňující masáži za doprovodu
příjemné relaxační hudby. Masérky i terapeut jistě
přispějí za pomoci přírodních produktů k celkové
regeneraci Vašeho organismu a pocitu absolutní
relaxace.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích standard s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, trezorem, minibarem,
telefonem a připojením k internetu přes Wi-Fi.

R17.108

Ve vyšších kategoriích pokojů jsou navíc k dispozici
župany
a kávové/čajové sety s rychlovarnou konvicí.
žu
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu
po
pobytu.
Snídaně formou bufetu a večeře 3chodové
m
menu.
Re
Relaxační
pobyt:
Sle 20% na masáže a sleva 50% na parkování.
Sleva
Ro
Romantický
pobyt:
1× romantická večeře při svíčkách, láhev vína jako
dá ovoce a čokoládové pralinky na pokoji, 1× 30
dárek,
m klasická relaxační masáž pro každého, pozvání
min.
na odpolední šálek kávy a po celou dobu pobytu
biliard zdarma.
Seniorský pobyt 55+:
2× romantická večeře při svíčkách, láhev vína jako
dárek, pozvání na odpolední šálek kávy a vstupenka
do muzea jako bonus.
Relaxační pobyt mimo víkend
Termín
L
D 3–12
02.01.–23.12.
1 900
950
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Pobyt je
možný ne–pá.
§
Relaxační víkendový pobyt
Termín
L
D 3–12
02.01.–23.12.
1 990
995
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup
v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne).
§
Romantický pobyt
L mimo víkend L přes víkend
TTermín
002.01.–23.12.
2 250
2 475
CCena za osobu/ 2 noci se snídaní, 1 večeří a programem.
NNástup možný kdykoliv.
SSeniorský pobyt 55+
TTermín
L
002.01.–23.12.
1 950
CCena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup
m
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
RRodinná dovolená
L
D 3–15
TTermín
002.01.–23.12.
6 990
1 450
CCena za osobu/ 7 nocí s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.§

HOTEL
O SSTAR  ŠTĚPANICKÁ LHOTA

R17.111
s vvlastním soc. zařízením, TV/SAT a balkonem.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně
fo
formou bufetu, večeře 3 chodové menu). V létě jsou
so
sobotní večeře formou grilu a rautu.
SL
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma
(m
(možnost dokoupení polopenze 90 Kč/dítě do 3 let).
BO
BONUS: V letní ceně je zahrnuto: denně animační
pr
program o letních prázdninách na téma „Dobývání
Ště
Štěpanického hradu“ – společný výšlap na zříceniny
Št
Štěpanického hradu se soutěžemi a doprovodným
pr
programem.

Hotel Star leží v srdci Krkonoš přímo ve středu lyžařského a turistického střediska Benecko. Přímo
v hotelu je hotelová restaurace s terasou, bar, herna
se stolním tenisem, půjčovna horských kol, sauna
s bazénkem a s vířivou masážní vanou.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích

T
Termín
L
D 3–12
1/1
004.12.–22.12.
550
390
680
003.01.–27.01.
650
470
780
27.01.–12.03.
730
520
850
12.03.–18.04.
600
430
730
18.04.–30.11.
550
390
680
Cena za osobu/noc s polopenzí a parkováním. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

CHALUPA U SMRKU  HORNÍ POLUBNÝ

R17.112
UB
UBYTOVÁNÍ: Tři dvoulůžkové pokoje a čtyři čtyřlůžko
kové pokoje, každý s vlastním sociálním zařízením.
Ce
Celková
kapacita je 22 lůžek + 3 přistýlky.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava, možnost přípravy jídla
ve společné kuchyňce.
SL
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 100 Kč/noc. V letním obdo
dobí v případě špatného počasí příplatek za topení
15
150 Kč/pokoj. Pobyt na jednu noc 110 Kč/osoba a noc.
TTermín

Chalupa U smrku se nachází v krásném a klidném
prostředí na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš
v 850 m.n.m. V penzionu je prostorná společenská
místnost s TV/SAT, společná kompletně vybavená
kuchyňka. V areálu je vlastní bazén 8 x 4 m, hřiště,
úschovna kol, terasa.

30

L

D
P
D
Celý
3–10
3–10 P objekt
001.12.–25.12. 375 290 190 145 5 570
001.01.–01.04. 375 290 190 145 5 570
4 710
001.04.–31.05. 250 170 125 85
31.05.–01.10. 270 190 135 95
4 990
01.10.–30.11. 250 170 125 85
4 710
Cena na osobu nebo celou chatu/noc s vlastní stravou.
V mimosezonu nástup možný kdykoliv, v sezonu jen týdenní
pobyty so–so.

GGRAND HOTEL IMPERIAL  LIBEREC
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Akce 7
=6

WC,
W vana se sparkling systémem, žehlička a žehlící
potřeby,
rychlovarná konvice, káva a čaj na pokoji
po
zdarma,
Nespresso, připojení k internetu přes Wi-Fi.
zd
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Sle
M
Možnost
dokoupení večeří na místě.
za včava 10 %
SL
SLEVY:
Akce 7=6 nocí (1 noc zdarma) platí 02.01.–
sný n
ák up
20
20.12.2017.
Sleva 10% za včasný nákup 45 dní před
př
příjezdem. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Sle
Sleva 10% na masáže. Sleva 10% do wellness centra
v hotelu Pytloun Travel (2 km od hotelu Imperial).
Sle
Sleva 10% na skipas do ski areálu Ještěd (3 km od hotelu Imperial). Akci 7=6 nocí a slevu 10% nelze sčítat.
LLuxusní čtyřhvězdičkový hotel se nachází v samém te
centru
c
Liberce. Původní hotel ze 30. let 20. století, Termín
L 1/2
P
D 3–12P
prošel
p
komplexní rekonstrukcí. Nově zrekonstruo- 02.01.–02.07. 900
625
440
vaný
v hotel poskytuje kvalitní ubytování a stravování 02.07.–01.09. 1 190
625
440
na
n špičkové světové úrovni.
01.09.–20.12.
900
625
440
UBYTOVÁNÍ:
U
Ve dvoulůžkových pokojích superior Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástupu
na
pobyt
je
možný
kdykoliv.
Minimální
délka
pobytu
s možností jedné přistýlky. V pokojích se nachází
klimatizace,
k
minibar, sejf, TV/SAT, rádio, telefon, jsou 2 noci.

HOTEL BABYLON  LIBEREC
H

Wellness Hotel Babylon se nachází cca 500 m od
W
ce
centra
města. Hotel je součástí krytého komplexu
CCentrum Babylon o rozloze 30 000 m2. Pobyt v hotelu
te zahrnuje neomezené vstupy do Aquaparku
(včetně
Saunového světa a 3x denně laser show),
(v
iQlandie,
iQ
Lunaparku (včetně indoor adventure golfu),
iQparku
iQ
V hotelu můžete také využít bowling, 4D
Kino,
K zrcadlový labyrint, lasergame, golfový simulátor,
lá Ponie – hopsající Zoo. Wellness centrum je ve
stylu
st antických lázní, na ploše 1 000 m² se nachází
více
v než 20 různých terapií a procedur. Ve Wellness
centru
c
můžete dále za poplatek využít masáže, kosmetiku,
m
manikúru, pedikúru, aj. koupele, zábaly či
privátní
p
Sauna klub Afrikána. V hotelu je pro Vaše

R17.110

děti k dispozici animační klub (za děti stále ručí rodiče, otevírací doba dle obsazenosti hotelu) a herna,
případně Vám zprostředkujeme profesionální hlídání
dětí. Na hotelové Concierge Vám velice rádi poradí,
doporučí a zprostředkují kulturní akce i výlety po
Liberci a okolí – Zoo Liberec (nejstarší zoo v ČR), botanická zahrada, vysílač s horským hotelem Ještěd,
historická radnice, CHKO Český Ráj (zřícenina hradu
Trosky, Prachovské skály, Hruboskalsko, hrady Valdštejn a Kost,…), zámek Sychrov, hrad a zámek Frýdlant a mnoho dalšího.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Některé
čtyřlůžkové pokoje jsou dvoupokojové. Všechny pokoje
ko jsou pohodlně vybavené s vlastním sociálním
zařízením,
za
TV/SAT, minibarem, trezorem a možností
připojení
př
na internet.
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně
c pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
ko
večeří 335 Kč/osoba a večeře, dítě 3–12 let
190
19 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
SL
Dítě
Dí do 3 let bez nároku na lůžko v doprovodu dvou
dospělých
do
zdarma.
PŘÍPLATKY:
PŘ
Parkovné
Pa
120 Kč/den. Vánoční příplatek 780 Kč/
osoba
os a pobyt, dítě 3–12 let 390 Kč/dítě a pobyt.
Silvestrovský
Sil
příplatek 2 240 Kč/osoba a pobyt, dítě
3–12
3– let 1 120 Kč/dítě a pobyt. Velikonoce (17.04.)
220
222 Kč/osoba a pobyt.
TTermín

Osoba v pokoj obsazeném
2–4 2 osobami 2 osobami 3 osobami.
osobami + 1
+2
+1
D 3–12
D 3–12
D 3–12
001.12.–28.12. 1 440 960
720
1 080
28.12.–04.01.
1 590 1 060
800
1 190
2
004.01.–11.04. 1 440 960
720
1 080
800
1 190
111.04.–20.04. 1 590 1 060
720
1 080
220.04.–31.10. 1 440 960
CCena za osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem, neomezeným vstupem do AQUAPARKU včetně LASEROVÉ SHOW
m
a SAUNOVÉHO SVĚTA, LUNAPARKU, IQLANDIE, IQPARKU
a volný vstup na 18ti jamkový indoor ADVENTURE GOLF po
ccelou dobu pobytu. V případě obsazení pokoje 1 dospělou
oosobou a 1–3 dětmi 3–12 let Vám cenu rádi sdělíme. Násstup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu v termínu
§
228.12.–04.01. a 11.04.–20.04. jsou 3 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
HOTEL PYTLOUN  HARRACHOV

AKCE
=5, 5
=

7=6,
6

4

Sle

za včava 10 %
sný n
ák up

OREA RESORT SKLÁŘ  HARRACHOV
Sleva
za vča až 15
sný n %
ák
up

Sleva
až 25
by t u
%
na v

při po

íce no

cí

Hotel se nachází na klidném místě na kraji lesa v nadmořské výšce 700 m, přesto je od centra Harrachova
vzdálený pouze 5 minut chůze.
UBYTOVÁNÍ:
a) ve dvoulůžkových pokojích SUPERIOR
s vlastním sociálním zařízením, fénem, LCD TV/SAT,
trezorem a telefonem. Wi-Fi připojení zdarma.
b) ve dvoulůžkových pokojích DeLuxe s vlastním sociálním zařízením, fénem, LCD TV/SAT, trezorem a telefonem. Wi-Fi připojení zdarma.
Bonus: Výhled na Harrachova skokanské můstky, minerální voda (0,7l sklo) při příjezdu zdarma, minibar
k dispozici, čajový a kávový set s rychlovarnou konvicí
na pokoji, župany a pantofle na pokoji zdarma v průběhu celého pobyt.
c) v rodinných pokojích FAMILY (dva propojené
pokoje pro dvě osoby a dvě dětí do 12 let) se sociálním
zařízením, fénem, LCD TV/SAT, trezorem a telefonem.
Třetí a čtvrté lůžko v těchto pokojích je považováno
za přistýlku. Wi-Fi připojení zdarma.
Bonus: Minerální voda (0,7l sklo) při příjezdu zdarma,
minibar k dispozici, kávovar Espresso + čajový a kávový set s rychlovarnou konvicí na pokoji, župany
a pantofle (pro dospělé osoby) na pokoji zdarma
v průběhu celého pobyt.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně formou bufetu nebo polopenze dle druhu pobytu. Možnost dokoupení večeře
formou bufetu 390 Kč/osoba a večeře. Dětí 6 – 12 let
195 Kč/dítě a večeře.
SLEVY SE VZTAHUJÍ JEN NA REKREAČNÍ POBYT:
Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní ZDARMA se
dvěma plně platícími osobami v pokoji FAMILY.
Sleva 10% na objednané služby při objednání pobytu min. 45 dní před nástupem na pobyt.
Sleva 15% na objednané služby při objednání pobytu min. 90 dní před nástupem na pobyt.
Sleva 15% na pobyty na 7 nocí a více v termínech
03.01.–28.01.2017, 27.02.–02.04.2017, 03.04.–
24.06.2017 a 01.10.–17.12.2017. Sleva se nevztahuje
na dodatečné služby.
Sleva 20% na pobyty na 5 nocí a více v termínech
03.04.–24.06.2017 a 01.10.–17.12.2017. Sleva se nevztahuje na dodatečné služby.
Sleva 25% na pobyty na 14 nocí a více v termínech
03.04.–24.06.2017 a 01.10.–17.12.2017. Sleva se nevztahuje na dodatečné služby.

R17.113
N rekonstruovaný hotel se nachází v klidné části
Nově
HHarrachova zvané Rýžoviště.
So
Součástí hotelu je restaurace, lobby bar, herna pro
dě
děti a školicí místnost.
HHotel je ideální pro rodinnou rekreaci a je skvělým
vý
výchozím bodem pro pěší turistiku a cykloturistiku.
V zimě ocení jeho polohu zejména lyžaři. A to předevš
vším díky čtyřsedačkové lanovce, která se nachází
45
450 metrů od hotelu. V blízkém okolí jsou také menší
vl
vleky, které pomohou zejména začátečníkům a děte
tem během jejich prvních lyžařských počinů.
UUBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností dvou přistýle
lek nebo čtyřlůžkových pokojích s možností jedné

R17.114
Slevy nelze kombinovat!!!
Sle
BONUS: Volný vstup do hotelového bazénu, whirlpool
BO
centra v čase 07:00 – 11:00 hod. a 13:00 –
a fitness
f
17:00 hod. Zdarma využití sauny a parní lázně v čase
17
13:00 – 17:00 hod. Sleva 10% na relaxační služby
13
v hhotelovém Relax & Care centru (kosmetika a masáže). Karta slev a výhod Harrachov card zdarma. Skisá
pass do Harrachovského Skiareálu (jen pro vícedenní
pa
skipasy) sleva 15%. Sleva 10% na lyžařskou školu
sk
v hhotelu. Sleva 10% na půjčovnu lyžařských potřeb
v hhotelu. Skibus přímo od hotelu zdarma. Celodenní
animační program nejen pro děti 6x týdně (01.01.–
an
31.03.2017 a 03.07.–30.08.2017).
PŘÍPLATKY: Přistýlka v pokojích Superior a DeLuxe –
660 Kč/osoba a noc se snídaní. Pobyt se psem 350 Kč/
noc. Parkovné 150 Kč/noc.
V ceně pobytu Pobyt plný relaxace (wellness
balíček):
2x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu,
2x večeře formou bufetu, bez nápojů. Pro ženu 1x
antistresová masáž hlavy (25 min.) a 1x aromatická
perličková koupel (30 min.). Pro muže 1x rašelinový
obklad (25 min.) a částečná masáž zad a šije (25 min.).
20% sleva na ostatní relaxační a kosmetické služby
v hotelovém Relax&Care centru. Parkování u hotelu
zdarma.
V ceně pobytu Zlaté chvíle pohody (seniorský
pobyt):
4x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu,
4x večeře formou bufetu, bez nápojů. Denně káva
a koláč pro osobu v Jack Daniel’s Central Baru, 1x rašelinový zábal jako forma předehřátí před masáží pro
osobu (25 min.), 1x částečná klasická masáž zad a šíje
pro osobu (25 min.), mapa Harrachova, 1x vstupenka
do Sklárny, pivovaru a muzea skla v Harrachově pro
osobu, 20% sleva na ostatní relaxační a kosmetické
služby v hotelovém Relax&Care centru.
Rekreační pobyt
Termín
La 1/2 Lb 1/2 Lc 1/2+2 La 1/1 Lb 1/1
02.01.–29.01. 1 040 1 380 1 970 1 880 2 550
29.01.–27.02. 1 460 1 790 2 380 2 710 3 390
27.02.–03.04. 1 040 1 380 1 970 1 880 2 550
03.04.–25.06. 850 1 190 1 780 1 490 2 180
25.06.–01.10. 1 040 1 380 1 970 1 880 2 550
01.10.–18.12. 850 1 190 1 780 1 490 2 180
Cena za osobu/noc se snídani a rekreačním poplatkem.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci.
§
Pobyt plný relaxace (wellness balíček)
Termín
La 1/2 Lb 1/2 Lc 1/2+2 La 1/1 Lb 1/1
02.01.–16.03. 3 075 3 625 4 855 5 300 6 400
16.03.–21.12. 2 425 2 975 4 345 4 000 5 100
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Cena přistýlky na vyžádání v CK. §
Zlaté chvíle pohody (seniorský pobyt)
Termín
La 1/2 Lb 1/2 Lc 1/2+2 La 1/1 Lb 1/1
16.03.–21.12. 4 337 5 435 7 865 6 110 8 310
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Cena přistýlky na vyžádání v CK. §

přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením s vanou, vlastním nezávislým
topením a satelitní televizí. Připojení k internetu přes
Wi-Fi je dostupné ve všech pokojích. Většina pokojů
má balkón s venkovním posezením a výhledem na
severní svah Čertovy hory.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou švédských
stolů a večeře výběr ze 3 menu).
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko s polopenzí zdarma.
Sleva 10% za včasný nákup 45 dní před nástupem.
Akce 7=6 nocí platí v těchto termínech 30.11.–
22.12.2016, 01.01.–29.01.2017, 27.02.–14.04.2017
a 117.04.–30.11.2017.
Ak
Akce 6=5 nocí platí v těchto termínech 30.11.–
22
22.12.2016, 01.04.–14.04.2017, 17.04.–30.05.2017
a 001.11.–30.11.2017.
Ak
Akce 5=4 noci platí v těchto termínech 30.11.–
22
22.12.2016 a 01.04.–14.04.2017.
Ak
Akce 7=6. 6=5 a 5=4 noci nelze kombinovat se slevo
vou za včasný nákup.
BO
BONUS: Rekreační poplatek a parkování je v ceně poby
bytu. Vstup do wellness 08:00 – 14:00 hod., připojení

k internetu přes Wi-Fi a Harrachov card, 15% sleva na
skipas do Harrachova (vícedenní skipasy), 15% sleva
na lyžařskou školu a půjčovnu lyží, 10% sleva na masáže a kosmetiku, skibus 150 m od hotelu zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem, malá rasa 300 Kč/den
a velká rasa 500 Kč/den. Ubytování jedné osoby ve
dvoulůžkovém pokoji, cena na vyžádání.
Termín

L 1/2 L 1/2 L 1/4 L 1/4 P D MDP
bez
s
bez s
3–12
balk. balk. balk. balk.
P
30.11.–22.12. 750 910 660 740 600 470 2 noci
22.12.–29.12. 1 570 1 720 1 040 1 110 790 600 4 noci
01.01.–29.01. 940 1 100 880 960 660 600 3 noci
29.01.–27.02. 1 190 1 350 1 040 1 110 790 600 5 nocí
27.02.–19.03. 1 070 1 220 940 1 020 720 600 4 noci
19.03.–01.04. 940 1 100 880 960 660 600 3 noci
01.04.–14.04. 780 940 630 710 390 250 3 noci
17.04.–30.05. 820 970 660 740 470 250 3 noci
30.05.–01.07. 880 1 040 790 860 540 250 4 noci
01.07.–01.09. 940 1 100 880 960 630 380 4 noci
01.09.–01.11. 880 1 040 790 860 540 250 4 noci
01.11.–30.11. 820 970 660 740 470 250 3 noci
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
MDP = Minimální délka pobytu.
§

OOREA RESORT HORAL  ŠPINDLERŮV
Ů MLÝN
R17.115
Sleva
a 01.12.–03.01.2018
je přikoupení večeří k ceně při0
za vča až 15
stýlky
stý závazné.
sný n %
ák
up

Sleva
až 25
by t u
%
na v

při po

íce no

cí

OOrea Resort Horal**** se nachází na úpatí Kozích
hhřbetů v části Špindlerova Mlýna zvané Svatý Petr
a leží v nadmořské výšce 900 m.n.m. Hotel je vzdálen
ccca 1,5 km od centra města Špindlerův Mlýn. Poloha
hhotelu Horal je ideálním výchozím místem jak pro
letní pěší turistiku, tak i pro zimní běžecké trasy po
le
hhřebenech Krkonoš. Hotel je vhodný pro relaxační
a sportovní pobyty, pro rodiny s dětmi a také pro
kkonferenční turistiku.
UUBYTOVÁNÍ:
a) Economy pokoje – dvoulůžkové pokoje s vlastním
n sociálním zařízením, fén, TV/SAT, trezor, telefon
a minibar. Pokoje jsou v 1. patře bez balkonu, bez
výhledu
v
do okolí a bez výtahu.
Bonus:
volný vstup do bazénu, vířivky a fitness
B
denně
od 07:00 do 12:00 hod.
d
b)
b Standard pokoje – dvoulůžkové pokoje s vlastním
n sociálním zařízením, fén, TV/SAT, trezor, telefon
a minibar. Pokoje jsou s balkonem a výhledem do
údolí.
ú
Bonus:
volný vstup do bazénu, vířivky a fitness
B
denně
od 07:00 do 22:00 hod.
d
c) Superior pokoje – dvoulůžkové pokoje s vlastním
n sociálním zařízením, fén, TV/SAT, trezor, telefon
a minibar. Pokoje jsou s balkonem a výhledem do
údolí,
vyšší patra.
ú
Bonus:
1x minerální voda (0,7l ) při příjezdu zdarma,
B
čajový
ča a kávový set na pokoji, volný vstup do bazénu,
vířivky
a fitness denně od 07:00 do 22:00 hod. a do
v
sauny
sa s párou denně od 12:00 hod. do 22:00 hod., župan
p a pantofle během pobytu na pokoji zdarma.
d)
d v rodinných pokojích FAMILY (dva propojené
pokoje
nebo jeden pokoj pro dvě osoby a dvě dětí do
p
12 let) se sociálním zařízením (sprchový kout nebo
vana),
fénem, LCD TV/SAT, trezorem a telefonem.
v
Třetí
T a čtvrté lůžko v těchto pokojích je považováno
za
z přistýlku.
Pokoje
jsou s balkonem a výhledem do údolí.
P
Bonus:
2x minerální voda (0,7l ) při příjezdu zdarma,
B
čajový
ča a kávový set na pokoji, volný vstup do bazénu,
vířivky
a fitness denně od 07:00 do 22:00 hod. župan
v
a pantofle během pobytu na pokoji zdarma, parkování
v u hotelu zdarma.
Poznámka:
P
vybavení 2x dvoupokojové pokoje vedle
sebe
se (nepropojené) odpovídají pokoji Standard.
STRAVOVÁNÍ:
S
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Večeře formou
m bufetu 310 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
155
15 Kč/dítě a večeře. V termínech 01.12.–31.03.2017

SLEVY:
Dětské slevy pro rekreační pobyt:
SL
1x dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými osobami
na pokoji zdarma v pokojích Standard a Superior
v ttermínu 01.04.–30.11.2017.
1x dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými osobami na
pokoji
po zdarma v pokojích Standard a Superior v termínu
m 02.01.–31.03.2017.
2x dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými osobami
v rodinném pokoji zdarma.
2x dítě 6 – 17 let na přistýlce se 2 dospělými osobami v rodinném pokoji – 670 Kč/přistýlka a noc se
snídani.
Včasná rezervace:
Sleva 10% za včasný nákup 45 dní před nástupem
na pobyt, pobyt musí být celý zaplacen.
Sleva 15% za včasný nákup 90 dní před nástupem
na pobyt, pobyt musí být celý zaplacen.
Pobytová Sleva:
Sleva 15% při pobytu na 7 a více nocí v termínech
03.01.–27.01.2017 a 25.02.–17.03.2017.
Sleva 20% při pobytu na 5–13 nocí v termínu
01.04.–01.07.2017 a 02.09.–02.12.2017.
Sleva 22% při pobytu na 14 a více nocí v termínu
01.04.–20.12.2017.
Sleva 15% při pobytu na 7–13 nocí v termínu 18.03.–
31.03.2017, 01.07.–02.09.2017 a 02.12.–20.12.2017.
Sleva 20% při pobytu na 5 nocí (pouze při příjezdu
v neděli a odjezdu v pátek) v termínech 03.01.–
27.01.2017, 12.02.–31.03.2017, 01.07.–01.09.2017
a 26.11.–20.12.2017.
Slevy za včasnou rezervací a pobytové slevy jsou
kombinovatelné. Slevy jsou platné i pro tyto dodatečné služby: Polopenze a přistýlka.
BONUS: Bezplatné připojení na internet Wi-Fi,
animační programy pro děti v termínech 20.12.–
31.03.2017 a 01.07.–31.08.2017.
PŘÍPLATKY: Pokoj Standard 330 Kč/pokoj a noc. Pokoj
Superior 680 Kč/pokoj a noc. Pobyt se psem 350 Kč/
den. Parkovné 150 Kč/den na parkovišti, 300 Kč/den
v garáži.
Rekreační pobyt se snídaní
Termín
La 1/2 La 1/1 Le 1/2 MDP
01.04.–01.07.
770
1 340 1 710 1 noc
01.07.–02.09.
910
1 610 1 840 1 noc
02.09.–01.12.
770
1 340 1 710 1 noc
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. MDP = minimální délka pobytu.
§
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín
La 1/2 La 1/1 Le 1/2 MDP
03.01.–28.01. 1 720 2 900 2 660 3 noci
28.01.–25.02. 2 170 3 800 3 110 5 nocí
25.02.–18.03. 1 500 2 450 2 440 3 noci
18.03.–01.04. 1 260 1 960 2 190 1 noc
01.12.–20.12. 1 260 1 960 2 190 1 noc
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. MDP = minimální délka pobytu.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
HOTEL JEZERKA  SEČ  ÚSTUPKY

Hotel se nachází v podhůří Železných hor v klidném
prostředí u lesa, 200 m od vodní nádrže Seč.
Součástí hotelu je restaurace, vinárna, bar, venkovní
terasa vhodná pro letní taneční párty s grilováním,
internet, kulečník a šipky. Venkovní vyhřívaný bazén 20 m + brouzdaliště, krytý bazén 15 m, masážní
vana, parní sauna, infra kabina, 2 x squash, fitness,
tělocvična, solárium, 2 bowlingové dráhy, 2 tenisové
kurty, stolní tenis, hřiště na nohejbal a volejbal, ohniště, venkovní dětské hřiště, půjčovna loděk, kol
a sportovního náčiní. Dependance se nachází 150 m
od hotelu.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, balkonem, TV/SAT, telefon,

HOTEL PRADĚD  ZLATÉ HORY
D í tě d

o 12 le

ZDARM t
A

Nově zrekonstruovaný Hotel Praděd*** se nachází
v obci Zlaté Hory v podhůří Jeseníků. Hotel Praděd***
nabízí ubytování ve zrekonstruovaných pokojích
a apartmánech. Součástí hotelu je restaurace, bar,
wellness centrum (bazén s protiproudem, finská
sauna, bylinná parní sauna, ochlazovací bazén, ledová sprcha, vířivka-whirlpool, fontánka s pitnou
vodou, odpočívárna s lehátky, různé masáže).
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s TV/SAT, připojením k internetu přes Wi-Fi, telefonem, minibarem,
vysoušečem vlasů a vlastním sociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
dle druhu pobytu (snídaně formou bufetu). Možnost
dokoupení večeří 125 Kč/osoba a večeře, dítě do 12
let 65 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 12 let ZDARMA na přistýlce se snídaní
se 2 dospělými osobami (neplatí u seniorského a romantického pobytu).
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den,
platba na místě.
Wellness pobyt na 2 noci: 2x vstup do bazénu na
1 hod. a 1x částečná masáž zad (20 min).
Wellness pobyt na 3 noci:1x vstup do bazénu na
1 hod. a 1x vstup do bylinné parní sauny, finské sauny,
vířivky a ochlazovacího bazénku na 1 hod.
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R17.116
m
minibar a připojení na internet. Do pokojů superior
a kkomfort lze přidat 1 přistýlku.
STRAVOVÁNÍ:
ST
c pobytu polopenze (snídaně formou švédských
V ceně
sto a večeře formou výběru ze 4 menu). Možnost
stolů
do
dokoupení
obědů (výběr ze 4 menu) 1 130 Kč/osoba
a 6 obědů, dítě do 12 let 800 Kč/dítě a 6 obědů.
SL
SLEVY:
Dí do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Dítě
PŘ
PŘÍPLATKY:
Po se psem 100 Kč/den, platba na místě.
Pobyt
c pobytu je zahrnuto:
V ceně
Ce
Celodenní
přístup do venkovního areálu (venkovní
vy
vyhřívaný
bazén 20 m + brouzdaliště), 2 hodiny
de vstup do areálu AQUA CENTRA (krytý bazén,
denně
masážní vana, parní sauna, infra kabina), dětský koutek, houpačky, parkování u hotelu, terasa, fitness, tělocvična, univerzální hřiště, dětské hřiště. Sportovní
baget 500 Kč/osoba (dle vlastního výběru ze všech
sportovišť hotelu). Vstup na 90 minut do WELLNESS
& SPA (obsahuje 7 x saunu, 3x relaxační a ochlazovací
bazén, 3x vířivku, Kneippův chodník, solární louku,
odpočívárnu a bar).
Hotelové pokoje Standard
Termín
L
D 3–12
01.07.–19.08.
8 330
7 630
Cena na osobu/týden s polopenzí, vstupem do AQUA CENTRA
na 2 hod. denně a sportovním bagetem. Nástup: v týdenních
cyklech s nástupem v sobotu.
§
Hotelové pokoje Superior nebo Komfort
H
L
D 3–12
P D 3–12 p
TTermín
001.07.–19.08. 8 850 8 150 5 700 5 000
Cena na osobu/týden s polopenzí, vstupem do AQUA CENTRA
Ce
nna 2 hod. denně a sportovním bagetem. Nástup: v týdenních
cy
cyklech s nástupem v sobotu.
§
D
Depandance 1/2 a 1/3 pokoje
TTermín
L
D 3–12 L D 3–12 3 Neob.
1/2
1/2
1/3
1/
L 1/3
001.07.–19.08. 7 630 6 930 6 960 6 260 3 710
Cena na osobu/týden s polopenzí, vstupem do AQUA CENTRA
Ce
nna 2 hod. denně a sportovním bagetem. Nástup: v týdenních
cy
cyklech s nástupem v sobotu.
§

PPENZION V GRUNTĚ  ZLATÉ HORY  DOLNÍ ÚDOLÍ

PPenzion se nachází v překrásném údolí zlatonosné
ře
řeky Olešnice na hranici CHKO Hrubého Jeseníku
v Dolním Údolí. V penzionu je stylová restaurace
s krbem a nekuřáckou jídelnou s vyhlášenou domácí
kuchyní,
k
dětské hřiště, sauna, bazén pro ochlazení po saunování, v létě možnost využití bazénu
ze

HORSKÝ HOTEL VIDLY  VIDLY

ě
Až 2 d

W
Wellness
pobyt na 2 noci
TTermín
L
D 12 P
P
01.01.–20.12. 1 860
ZDARMA
1 690
Cena za osobu/2 noci se snídaní a programem. Nástup na
pobyt v týdenních cyklech ne–út, po–st, út–čt, st–pá. §
Wellness pobyt na 3 noci
Termín
L
D 12 P
P
01.01.–22.12. 2 500
ZDARMA
2 200
Cena za osobu/3 noci se snídaní a programem. Nástup na
pobyt v týdenních cyklech ne–st, po–čt, út–pá.
§
Víkendový wellness pobyt na 2 noci
Termín
L
D 12 P
P
06.01.–18.12. 1 960
ZDARMA
1 760
Cena za osobu/2 noci se snídaní a programem. Nástup na
pobyt v týdenních cyklech pá–ne.
§
Prodloužený wellness pobyt na 3 noci
Termín
L
D 12 P
P
05.01.–18.12. 2 600
ZDARMA
2 290
Cena za osobu/3 noci se snídaní a programem. Nástup na
pobyt v týdenních cyklech čt–ne, pá–po.
§
Romantický pobyt na 2 noci
L
01.01.–22.12.
2 210
Cena za osobu/2 noci se snídaní. Nástup na pobyt na pobyt
je možný kdykoliv.
§
Seniorský pobyt 50+
L
01.01.–26.05.
3 890
28.05.–01.09.
4 190
03.09.–22.12.
3 890
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt v týdenních cyklech ne–pá.
§

R
Rekreační
pobyt s polopenzí
L
D 3–12
002.01.–20.12.
570
470
CCena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
Rekreační pobyt se snídaní
L
D 3–12
02.01.–20.12.
470
420
Cena na osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

5 let
ti do 1

R17.118

A
ZDARM

po
oobytu. Možnost dokoupení večeří formou bupobytu.
fe
fetu 235 Kč/osoba a večeře, dítě 12 let 115 Kč/dítě
a vvečeře.
SL
SLEVY:
Dí
Dítě do 4 let bez nároku na služby zdarma. Možnost
za
zapůjčení dětské postýlky zdarma. Při využití akce
dít
dítě do 15 let zdarma pokoj musí být obsazen dvěma
do
dospělými osobami.

R17.119
Víkendový wellness
Ví
pobyt
na 2 noci: 2x
po
vstup
vs do bazénu na 1 hod.
a 1x
1 částečná masáž zad (20 min).
Prodloužený
wellness pobyt na 3 noci: 1x vstup
Pr
do bazénu na 1 hod. a 1x vstup do bylinné parní
sauny,
sa finské sauny, vířivky a ochlazovacího bazénku
na 1 hod.
Romantický
pobyt na 2 noci: 1x večeře při svíčRo
kách,
ká 1x večeře formou bufetu, 1x vstup do bazénu
a vířivky na 1 hod. a 1x láhev vína (bílé suché) za
280
28 Kč.
Seniorský
pobyt 50+: 1x denně vstup do bazénu
Se
na 1 hod.

R17.117

i s protiproudem, vnitřní vířivá vana pro 4–6 osob
a společenská
místnost.
s
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových poUB
ko
kojích s vlastním sociálním zařízením a připojením
k iinternetu přes Wi-Fi.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně nebo polope
penze dle druhu pobytu. Snídaně je formou bufetu,
ve
večeře je výběr ze 2 menu.
PŘ
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den.
Po
Pobyt se psem 50 Kč/den. Neobsazené lůžko 110 Kč/
no
noc. Pobyt jen na jednu noc 110 Kč/osoba a noc.

Horský Hotel Vidly**** leží na severním úpatí hory
Praděd – nejvyšší hory v pohoří Hrubý Jeseník. Osada
Vidly, ve které se nachází je jednou z nejvýše položených obcí ČR (800 m.n.m.) s nejčistším vzduchem ve
střední Evropě. Blízko Obce Vidly (6 km) se nachází
překrásné klimatické lázně Karlova Studánka s léčebnými prameny se zaměřením na dýchací ústrojí. Hotel Vidly je svým charakterem a kapacitou zaměřen
nejen na ubytování rodin s dětmi, ale také především
pro pořádání firemních párty, školení, konferencí,
outdoorových akcí, rodinných oslav a svateb. V hotelu můžete využít restauraci s krbem a barem, sluneční terasu s grilem, salonek a vinárnu s vinotékou
a barem. Ve zcela nově otevřeném wellness si můžete
dopřát pobyt v saunách (finská, parní), ve venkovní
vířivce, nebo využít masáže klasické, masáže speciální nebo masáže lávovými kameny.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a ve
čtyřlůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, minibarem a připojením k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu

R
Rekreační
pobyt
TTermín
L 1/2 D 4–12 1/2 P L 1/4 D 4–12 1/4
002.01.–30.06. 930
380
750
540
330.06.–01.09. 950
390
780
550
001.09.–23.12.
930
380
750
540
CCena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
Rekreační pobyt ne–pá (5 nocí)
L 1/2 D 4–12 1/2 P L 1/4 D 4–12 1/4
Termín
03.01.–01.07. 3 890 2 390 3 390 1 990
31.08.–18.12. 3 890 2 390 3 390 1 990
Cena za osobu/5 nocí se snídaní. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–pá).
§
Seniorský pobyt 50+
L 1/2
03.01.–16.12.
3 990
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí, 2x hodina whirlpool, 1x
masáž zad a ovoce na pokoji v den příjezdu. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–pá).
§
Pobyt pro rodiny s dětmi
3 noci 4 noci 5 nocí Dvě děti
Termín
L 1/4
L 1/4
L 1/4 do 15 let
03.01.–16.12. 2 690 3 090 3 490 ZDARMA
Cena za osobu/pobyt se snídaní a 1x whirlpool. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–st, ne–čt, ne–pá).
Až dvě děti do 15 let na lůžku se snídaní zdarma.
§
Pobyt pro rodiny s dětmi na elektrokolech
3 noci 4 noci 5 nocí Dvě děti
Termín
L 1/4
L 1/4
L 1/4 do 15 let
03.01.–21.12. 4 450 5 050 5 550 ZDARMA
Cena za osobu/pobyt se snídaní, 1x vypůjčení elektrokol na
celý den a 1x whirlpool. Nástup možný kdykoliv. Až dvě děti
do 15 let na lůžku se snídaní zdarma.
§
Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
L 1/4
Dvě děti do 15 let
TTermín
008.01.–18.12.
2 390
ZDARMA
CCena za osobu/2 noci s polopenzí, 1x whirlpool a 1x sauna.
NNástup: v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). Až
ddvě děti do 15 let na lůžku s polopenzí zdarma.
§
L 1/2
VVíkend pro zamilované
008.01.–18.12.
2 190
CCena za osobu/2 noci s polopenzí, láhev kvalitního moravsského vína, 1x venkovní vířivka a 1x sauna. Nástup: v týdennních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne).
§
Wellness víkend
L 1/2
W
008.01.–18.12.
2 290
CCena za osobu/2 noci s polopenzí, 1x masáž zad a šíje, 1x
vvenkovní vířivka a 1x sauna. Nástup: v týdenních cyklech
§
s nástupem v pátek (pá–ne).

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
PENZION NA PALUBĚ  MIKULOVICE

Akce 5
=4
Luxusní ubytování a exkluzivní zážitkovou restauraci
v penzionu Na palubě****+ najdete v obci Mikulovice u Jeseníku. Přijeďte strávit dovolenou do malebného a překrásného prostředí penzionu. Nádherná,
stylově vybavená restaurace Vás nadchne velmi
příjemnou atmosférou Jižní Francie.
Pro aktivní strávení volného času Vám doporučujeme
využít bowling, kulečník, šipky, airhockey a stolní
fotbálek, které se nacházejí v prostorách restaurace
„NA PALUBĚ“ v 1. patře.
UBYTOVÁNÍ: Ubytování je zajištěno v nadstandardních luxusních mezonetových apartmánech, které
tvoří dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje. Součástí každého apartmánu je společenská místnost, komfortní
koupelna s fénem a WC. Všechny apartmány mají
vlastní sociální zařízení, TV, varnou konvici, telefon,
trezor, minibar, fén, připojení k internetu přes Wi-Fi
a apartmány jsou nekuřácké. Některé apartmány
mají balkon.

PENZION NAD VODOPÁDY  REŠOV

HORSKÝ HOTEL BRANS  MALÁ MORÁVKA

R17.120

Z
Zvýhodněný
týden Na palubě – Akce 7=6 nocí
Termín
L Senior 55+ D 3–15
P
01.12.–28.12. 3 600 3 300 3 000 2 400
02.01.–28.12. 3 600 3 300 3 000 2 400
Cena za osobu/7 nocí s vlastní stravou, rekreačním poplatkem a bonusem. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze
zkrátit.
Pohodové všední dny – Akce 5=4 noci
Termín
L Senior 55+ D 3–15
P
01.12.–28.12. 2 400 2 200 2 000 1 600
02.01.–28.12. 2 400 2 200 2 000 1 600
Cena za osobu/5 nocí s vlastní stravou, rekreačním poplatkem a bonusem. Nástup na pobyt v týdenních cyklech v neděli (ne–pá). Pobyt nelze zkrátit.
Víkendový pobyt
Termín
L
D 3–15
P
01.12.–28.12.
1 500
1 000
800
02.01.–28.12. 1 500
1 000
800
Cena za osobu/2 noci s vlastní stravou, rekreačním poplatkem a bonusem. Nástup možný kdykoliv.
Prodloužený víkend
Termín
L
D 3–15
P
001.12.–28.12.
1 800
1 500
1 200
1 500
1 200
002.01.–28.12. 1 800
CCena za osobu/3 noci s vlastní stravou, rekreačním poplatkkem a bonusem. Nástup možný kdykoliv.
RRodinný pobyt Na palubě
L Senior 55+ D 3–15
P
TTermín
001.12.–28.12.
600
550
400
400
002.01.–28.12.
600
550
400
400
CCena za osobu/noc s vlastní stravou, rekreačním poplatkkem a bonusem. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka
ppobytu jsou 4 noci.

HOTEL KAMZÍK  KARLOV POD PRADĚDEM

T
Termín
L
D 3–6
004.01.–01.05.
400
210
01.05.–30.09.
460
270
30.09.–22.12.
400
210
Cena za osobu/noc se snídani. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

R17.124
UBYTOVÁNÍ:
UB
V čelních a bočních nekuřáckých pokojích. Pokoje
jsou dvoulůžkové a třílůžkové s vlastním sociálním
jso
zařízením, TV a Wi-Fi. Čelní pokoje mají balkon, lednici
za
mrazákem a ortopedické matrace.
sm
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
ST
Možnost dokoupení večeří 130 Kč/osoba a večeře, dítě
M
do 12 let 90 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Parkování na uzavřeném parkovišti zdarma.
SL
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Dí
PŘÍPLATKY: Příplatek za čelní pokoj 200 Kč/osoba a noc.
PŘ
Příplatek za neobsazené lůžko 100 Kč/noc. Pobyt se
Př
psem menší rasy (očkovací průkaz nutný) 100 Kč/noc.
ps
Rekreační poplatek 19 Kč/noc (osoby 18–70 let), osoby
Re
do 18 let a nad 70 let 4 Kč/noc.

Hotel Kamzík se nachází v oblasti Hrubého Jeseníku
v Karlově pod Pradědem. Ke koupání vybízí příjemně
vyhřívaný bazén 26–28 °C (6 x 16 m) s možností venkovní terasy s lehátky, sauny a služby masérů.

Hotel Brans*** se nachází v Malé Morávce v samotném srdci Jeseníků přímo pod Pradědem, pouhé
3 kilometry od Karlovy Studánky nedaleko Bruntálu
a Rýmařova. Celá budova je nově otevřena po kompletní rekonstrukci, která probíhala v roce 2011 za
pomoci grantu z evropských fondů pro regionální
rozvoj. Můžete se těšit nejen na nové prostředí, ale
také na novou nabídku služeb. K vybavení hotelu
patří vlastní parkoviště, dětské hřiště a venkovní
vyhřívaný bazén.
Jako jeden z mála zařízení na Moravě můžeme nabídnout vlastní PIVNÍ LÁZNĚ BBB.
Hotel nabízí jedinečný prožitek z výjimečné procedury s léčivými účinky, jejíž součástí je finská sauna,
koupel s přísadami, ze kterých se vaří pivo a relaxace
na lůžku z ovesné slámy. Účinky koupele si pochvalují lidé s kožními problémy a špatným prokrvením
končetin.

UBYTOVÁÁNÍ:Í Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžUBYTOVÁNÍ:
kových pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, LCD TV/SAT, dostatkem úložných
prostor pro každého hosta a samozřejmostí je Wi-Fi
internet v celé budově.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
dle druhu pobytu. Možnost dokoupení obědů 70 Kč/
osoba a oběd, dítě 3–12 let 50 Kč/dítě a oběd.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín
L
D 3–12
P D 3–12 P
25.12.–03.01.
930
700
730
630
03.01.–01.04. 860
620
610
530
01.04.–30.06. 620
480
540
480
30.06.–01.10. 860
620
610
530
01.10.–25.12.
620
480
540
480
25.12.–03.01.
930
700
730
630
CCena za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
M
RRekreační pobyt se snídaní
TTermín
L
D 3–12
P D 3–12 P
225.12.–03.01.
860
660
660
600
570
540
480
003.01.–01.04. 790
430
470
430
001.04.–30.06. 550
570
540
480
330.06.–01.10. 790
550
430
470
430
001.10.–25.12.
225.12.–03.01.
860
660
660
600
CCena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
m

HOTEL MORAVICE  KARLOV POD PRADĚDEM

R17.122
te
tenisový kurt k relaxační
i ttréninkové hře, volejbalov
lové hřiště, herna s kuleční
níkem,
stolním tenisem
a sstolním fotbálkem. Děti jistě rády využijí dětské hřiště
ne v létě vyhřívaný bazén a mnoho dalšího.
nebo
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ub
Ubytování
ve dvoulůžkových pokojích s možností přistý
stýlky s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT a lednicí.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vla
Vlastní strava. Možnost dokoupení večeří 100 Kč/osoba
a vvečeře.
SL
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na přistýlku zdarma.

Penzion Nad vodopády v Rešově najdete na okraji obce,
v sousedství národní přírodní památky Rešovské vodopády v oblasti Nízkého Jeseníku. Penzion Nad vodopády
nabízí prožití dovolené uprostřed malebné přírody
s možností celé řady aktivit. V areálu je vám k dispozici

R17.121

STRAVOVÁNÍ:
Vlastní
ST
strava.
Možnost dokoust
pení
pe snídaní formou
bufetu
100 Kč/osoba
bu
a snídaně. Na místě je možnost dokoupení obědů
i vvečeří.
BONUS:
Bowling 1 hodina denně, kulečník, šipky
BO
a aairhockey. Parkování zdarma.
SLEVY:
Dětská postýlka zdarma. Děti do 3 let bez náSL
roku
ro na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt není možný s domácím zvířetem.
PŘ

T
Termín
L
D 3–12
02.01.–25.12.
630
420
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

R17.123

udírnu, venkovní travnaté a asfaltové plochy pro hry,
ud
po dohodě je možnost pronajmout tělocvičnu a další
služby. Wi-Fi i pevné připojení k internetu zdarma.
slu
UBYTOVÁNÍ:
UB
V bbudově „B“ ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha a WC).
ko
STRAVOVÁNÍ:
ST
V cceně pobytu snídaně. Možnost dokoupení večeří 90
Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 60 Kč/dítě a večeře.
Kč
SLEVY: Parkování na uzavřeném parkovišti zdarma.
SL
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Dí
PŘÍPLATKY:
PŘ
Příplatek za neobsazené lůžko 50 Kč/noc. Pobyt se
Hotel se nachází ve vyhledávaném turistickém stře- Př
disku Malá Morávka, Karlov pod Pradědem. U hotelu psem menší rasy (očkovací průkaz nutný) 50 Kč/noc.
je dostatek parkovacích míst pro hosty zdarma, pro
L
D 3–12
motorkáře jsou připraveny garáže. Možnost využití Termín
460
340
venkovního bazénu, restaurace a baru, posezení 02.01.–25.12.
u vnitřního krbu, samostatné klubovny s barem a vý- Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
§
čepem pro skupiny, venkovního posezení s grilováním, kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

PENSION LOMNICKÝ ŠENK  LOMNICE U RÝMAŘOVA

R17.125

a vlastní
v
parkoviště. U penzionu se nachází rybník,
kd je možnost osvěžení. Součástí pensionu je fotbakde
lov
lové i hokejové hřiště, kde si můžete zasportovat.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až pětilůžkových pokojích a dvoulů
lůžkových apartmánech. Pokoje a apartmány jsou
vy
vybaveny
TV/SAT a vlastním sociálním zařízením.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Možnost doko
koupení večeří 130 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
55 Kč/dítě a večeře.
SL
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Re
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 40 Kč/den.
Pension Lomnický Šenk leží na klidném místě m
a v krásném prostředí lesů Nízkého Jeseníku. V blízTermín
L
D 2–7
L Ap.
kosti se nachází přehrada Slezská Harta a také hrad
435
235
720
Sovinec. V penzionu můžete využít restauraci, bar, 02.01.–20.12.
kulečník, stolní tenis, trampolínu, houpačky pro děti, Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
§
venkovní terasu, domácí udírnu, rošty na opékání kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
HOTEL POD JEDLOVÝM VRCHEM  LOUČNÁ NAD DESNOU

HORSKÝ HOTEL ČELADENKA  ČELADNÁ

R17.126

ěti do

14 let

R17.127

A
ZDARM

Až 2 d

Hotel se nachází v Loučné Pod Desnou. Přímo nad
hotelem se vypíná majestátný Mravenečník, s ním
sousedí nejvyšší hora Jeseníků a Moravy Praděd (n.v.
1415 m). Celým krajem se vine železnice, takže se pohodlně dopravíte na zajímavá místa.
V areálu hotelu je hostům k dispozici unikátní vyhřívaná pergola – zahradní restaurace zasazená do
místní zeleně s úschovnou kol, kde se podávají v létě
snídaně, či polopenze. Odtud je krásný výhled na
okolní hory Jeseníků.
Součástí hotelu je herna pro děti a nekuřácká restaurace – salonek, stolní fotbálek, šipky, kulečník, trampolína, množství her a hraček pro děti. Pro hotelové
hosty je možnost zapůjčení elektrokol za zvýhodněných podmínek. U čtyřdenních pobytů je exkluzivně
zapůjčení na 3 hodiny u šestidenních a delších na celý
den zdarma.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích

s možností až dvou přistýlek s vlastním sociálním
zařízením, TV, rádiem, připojením k internetu Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou snídaňového menu.
Možnost dokoupení večeře 100 Kč/osoba a večeře, 70
Kč/dítě do 12 let a večeře.
SLEVY:
Děti do 3 let zdarma. Bezplatné připojení k internetu
Wi-Fi, úschovna kol nebo lyží zdarma, parkování
v areálu hotelu zdarma, zvýhodněné ceny zapůjčení
elektrokol.
PŘÍPLATKY:
Poplatek za pobyt se psem 30 Kč/den. Rekreační
poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na místě. TV na
pokoji 20 Kč/osoba a noc.
Rekreační pobyt 6 a více nocí
Termín
L
D 3–12 P
1/1
002.01.–27.12.
410
210
430
CCena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.
§
m
RRekreační pobyt 3–5 nocí
TTermín
L
D 3–12 P
1/1
002.01.–27.12.
440
180
450
CCena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Pobyt
§
lzlze jen na 3 noci.
RRekreační pobyt 1–2 noci
L
D 3–12 P
1/1
TTermín
002.01.–27.12.
460
190
470
CCena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Pobyt
§
lzlze jen na 2 noci.

REKREAČNÍ AREÁL MOTÝLEK  SVOJANOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

Chatky pro rodinnou nebo cyklistickou dovolenou
nedaleko Moravské Třebové. Součástí areálu je víceúčelové hřiště a altán s občerstvením.
UBYTOVÁNÍ:
V malých chatách pro 4 a 6 osob, chatky mají vybavenou kuchyň, jednu ložnici, vlastní sociální zařízení
a venkovní krb s možností grilování.
Ve velkých chatách pro 8 osob, tyto chatky mají tři
ložnice s vlastním sociálním zařízením. Jsou vybaveny

R17.128

TV/SAT, pračkou a myčkou na nádobí. Venkovní gril.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost přípravy jídla v kuchyňce
chatky. Jídelna v areálu je určena pouze pro větší
akce, nikoliv pro malý počet osob.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den. Pobyt se psem
není možný. Kauce 1 000 Kč (malá chata), 2 000 Kč
(velká chata).
R
Rekreační
týdenní pobyt
TTermín
Chata
Chata
Chata
pro 4 osoby pro 6 osob pro 8 osob
002.01.–01.07. 8 260
12 390
16 520
001.07.–02.09. 9 940
14 910
19 880
12 390
16 520
002.09.–22.12. 8 260
CCena za celou chatku/týden s vlastní stravou. Nástup je v týddenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze zkrátit.
KKrátkodobý pobyt
TTermín
Chata
Chata
Chata
pro 4 osoby pro 6 osob pro 8 osob
222.12.–02.01. 1 700
2 550
3 400
002.01.–01.07. 1 180
1 770
2 360
002.09.–22.12. 1 180
1 770
2 360
CCena za celou chatku/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v termínu 22.12.–02.01.2017 je minimální délka pobytu 5 nocí.
m
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H
Horský
hotel Čeladenka se nachází v podhorské
obci Čeladná, v malebném horském údolí na úpatí
beskydských kopců, v čistém lesním prostředí mimo
centrum obce v nadmořské výšce 590 m. n. m. V areálu se nachází také Lesní lázně – relaxační centrum
s nabídkou procedur. Část ubytování je vedeno jako
rehabilitační centrum, umístěné v horských domech.
Hostům je k dispozici restaurace, letní terasa, a lobby
bar. Nabízí hostům tradiční českou kuchyni v souladu s nejmodernějšími trendy, domácími zákusky
a moučníky. Po předchozí domluvě možno zajistit
dietní i bezlepkový program.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích typu standard, comfort, apartmánech a rodinných pokojích vybavených telefonem, internetovým
připojením, TV/SAT, minibarem a trezorem, na vyžádání dětskou postýlku nebo pohodlnou přistýlku.
Část pokojů má balkón nebo terasu. Všechny pokoje
jsou vhodné pro alergiky a hotel je bezbariérový.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
dle druhu pobytu (snídaně formou švédského stolu,
večeře formou bohatého bufetu nebo výběrem z jídelního lístku (dle obsazenosti hotelu) a 0,1 l vína/
osoba nebo 0,3 l čepovaného piva/osoba, karafa
s vodou).
SLEVY: Dítě do 6 let zdarma, bez nároku na lůžko
a stravu.
BONUS: Zdarma Beskyd Card – originální návštěvnická karta plná slev a výhod. Zdarma úschova
sezónního sportovního vybavení. Zdarma zapůjčení
se
sezónního sportovního vybavení (mimo lyží). Zdarma
se
Wi-Fi a parkování u hotelu.
W
PPŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 19 Kč/osoba a den,
platba
na místě. Dětská postýlka 100 Kč/den (nutná
p
rezervace
předem). Pobyt se zvířaty není povolen.
re
RRelax pobyt pro dva:
11x hodinový vstup do Lesních lázní (infrasauna, vířiřivka a Keippův chodník). Ubytování v pokojích.
RRodinný pobyt:
V době letních prázdnin zajištěn animační program
pro
p děti (při minimální účasti 10 dětí v hotelu), 30%
ssleva na služby Lesních lázní, 10% sleva v hotelové
restauraci,
10% sleva na procedury v Bodiz Spa. Ubyre
tování v rodinných pokojích.
to
Jarní prázdniny:
JJa
11x hodinový vstup do Lesních lázní pro rodiče (vířivka,
KKneippův chodník, infrasauna), animační program
pro
p děti i dospělé (min. účast 10 osob), skipas do lyžařského střediska Ski Opálená na 2 nebo 3 dny (dle
ža
délky
pobytu) pro všechny. Ubytování v rodinných
d
pokojích
nebo apartmánových domech.
p

R k č í pobyt
Rekreační
b
Termín
L 1/2 L 1/2 L 1/2 D 14 P D 14 P
Standard Comfort Rodinný Standard Comfort,
pokoj
Rodinný
pokoj
02.01.–28.02. 590 1 090 1 090 450 545
28.02.–31.05. 790 1 290 1 290 450 645
31.05.–01.09. 990 1 490 1 490 550 745
01.09.–01.12. 790 1 290 1 290 450 645
01.12.–19.12. 590 1 090 1 090 550 545
Cena na osobu/noc se snídaní, parkováním, připojením k internetu přes Wi-Fi, využitím dětského a sportovního hřiště
a animační potřeby. Nástup možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 2 noci.
§
Relax pobyt pro dva
Termín
L ne–pá
L pá–ne
02.01.–19.12.
2 885
3 080
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Rodinná dovolená v Beskydech 3 noci
Termín
L
Až dvě D do 14 let P
02.01.–19.12.
4 810
ZDARMA
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Rodinná dovolená v Beskydech 4 noci
Termín
L
Až dvě D do 14 let P
02.01.–19.12.
6 360
ZDARMA
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Rodinná dovolená v Beskydech 5 nocí
Termín
L
Až dvě D do 14 let P
02.01.–19.12.
7 910
ZDARMA
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Rodinná dovolená v Beskydech 6 nocí
Termín
L
Až dvě D do 14 let P
02.01.–19.12.
9 460
ZDARMA
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§
Jarní prázdniny 4 noci
Termín
L
1. D do 14 let 2. D do 14 let
06.02.–19.03. 5 495
3 350
1 530
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt v neděli (ne–čt).
§
Jarní prázdniny 5 nocí
Termín
L
1. D do 14 let 2. D do 14 let
06.02.–19.03. 6 910
4 200
1 960
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt v neděli (ne–pá).
§

HOTEL U LIP  TROJANOVICE

R17.129

po
pokojích s připojením k internetu přes Wi-Fi. Pokoje
jso rozděleny na tři typy:
jsou
a) pokoje economy s vlastním sociálním zařízením
T
a TV
b) pokoje standard s vlastním sociálním zařízení
ním a TV
c) pokoje business s vlastním sociálním zařízením,
TV minibarem (nadstandardně velké pokoje)
TV,
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Večeře 120 Kč/
os a večeře. Obědy 150 Kč/osoba a oběd, dítě do
osoba
10 let 120 Kč/dítě a oběd.
SL
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.
BONUS: Klienti ubytování v pokojích standard a busiHotel U lip*** Trojanovice je situován v krásném BO
horském prostředí Moravskoslezských Beskyd. Uby- ness mají volný vstup do sauny a fitness.
tování Vám nabízí v obci Trojanovice v těsné blízkosti
L a D 10 a L b D 10 b L c D 10 c
Frenštátu p. R. v samém centru Valašska. V hotelu Termín
můžete využít restauraci, fitness centrum, infra 02.01.–20.12. 550 380 650 610 750 710
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je u týdensaunu a masáže.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových ních pobytů v sobotu. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
HOTEL BAUER  BÍLÁ

R17.130

OREA RESORT DEVĚT SKAL  MILOVY
Sleva
za vča až 10
sný n %
ák
up

Sleva
až 25
by t u
%
na v

při po

íce no

Hotel Bauer leží v malebném údolí říčky Bílá v samém
srdci Moravskoslezských Beskyd, v centru lyžařského
střediska, přímo u nástupních stanic všech lanovek
a vleků. V hotelu můžete využít restauraci, horskou
jizbu, velkou konferenční místnost, kulečník, stolní
fotbal a dětský koutek. Také je zde možnost využít saunu, venkovní whirlpool, půjčovnu kol a na
objednávku masážní služby. Nově bude v provozu
nové wellness centrum, které nabídne bazén, sauny,
whirlpool, solnou jeskyni, relaxační prostor, masérnu
a fitness centrum. .
UBYTOVÁNÍ:
V moderně a vkusně zařízených dvoulůžkových až
čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, pracovním stolem, fénem a Wi-Fi
připojením.

cí

M
Moderní
hotel se nachází v chráněné krajinné oblasti
Ž
Žďárské
vrchy s nejvyšším vrcholem Devět Skal. Hot se nachází v těsné blízkosti Milovského rybníka
tel
s možností koupání a rybolovu. V hotelu je restaurace,
STRAVO
STRAVOVÁNÍ:
VÁNÍ
Á Í:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost denní bar, krytý bazén, sauna, masáže, posilovna,
dokoupení večeře výběrem z menu 150 Kč/osoba tělocvična, minigolf, hřiště, půjčovna sportovních
potřeb, kulečník, tenisový kurt a stolní tenis.
a večeře, dítě 3–15 let 130 Kč/dítě a večeře.
UBYTOVÁNÍ:
SLEVY:
a) ECONOMY pokoje – dvoulůžkové pokoje s možDítě do 3 let bez nároku lůžko a stravu zdarma.
ností přistýlky (rozkládací lůžko) s nerekonstruovaBONUS:
Sleva 30% na vstup do wellness centra. Sleva na ví- ným sociálním zařízením, telefonem, TV/SAT, rádiem
cedenní skipas. Vstup do hotelové herny s možností a balkonem.
hlídání dětí, každodenní animační programy (pro Bonus: neomezený vstup do bazénu denně od 07:00
– 20:30 hod.
děti 3–11 let).
b) SUPERIOR pokoje – nově zrekonstruované
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 100 Kč/den. Rekreační poplatek 16 Kč/ dvoulůžkové pokoje v moderním světlém designu
osoba a den, dítě do 18 let 4 Kč/dítě a den, platba na s možností přistýlky (rozkládací lůžko nebo pevné
lůžko), prostorná moderní koupelna se sprchovacím
místě.
koutem a WC, TV/SAT, telefon a balkon.
Bonus: neomezený vstup do bazénu denně od 07:00
RRekreační pobyt 3 a více nocí
TTermín
L
D 3–15
P D 3–15 P
001.01.–01.04. 960
870
710
620
870
780
680
590
001.04.–23.12.
CCena za osobu/noc se snídaní a slevou 30% na vstup do
wellness centra. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Miniw
mální délka pobytu jsou 3 noci.
§
m
RRekreační pobyt na 1–2 noci
L
D 3–15
P D 3–15 P
TTermín
001.01.–01.04. 1 070
970
780
690
970
870
750
660
001.04.–23.12.
CCena za osobu/noc se snídaní a slevou 30% na vstup do
wellness centra. Nástup na pobyt možný kdykoliv.
§
w

WELLNESS HOTEL IRIS  PAVLOV

R17.132

R
Rekreační
pobyt se snídaní
TTermín
La 1/2
La 1/1
Ne–Pá Pá–Ne Ne–Pá Pá–Ne
002.01.–13.04.
430
450
650
705
113.04.–18.04.
575
615
950
1 025
118.04.–01.05. 430
450
650
705
001.05.–01.11.
575
615
950
1 025
001.11.–15.12.
430
450
650
705
CCena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kkdykoliv. Termín 16.04.2017 je za cenu Pá–Ne.
§

WELLNESS HOTEL PANORAMA  BLANSKO

Př pobytu na 5 nocí: 1x káva a moučník a 2x wellPři
ne procedura
ness
Při
Př pobytu na 6 a více nocí: 1x káva a moučník, 3x
wellness
we
procedura a 1x láhev vína
PŘÍPLATKY:
PŘ
Pobyt se psem 200 Kč/noc. Klimatizace
17 Kč/pokoj a noc.
170

Wellness Hotel Iris se nachází uprostřed malebné
krajiny jižní Moravy, ve vinařské obci Pavlov.
V hotelu se nachází restaurace, wellness centrum,
letní terasa a kongresová místnost. V hotelovém
wellness můžete využít whirlpool, rašelinové zábaly
zad a šíje, finskou saunu, masážní vanu, bylinné parní
lázně nebo zábal z včelího vosku.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových až třílůžkových
pokojích s možností přistýlky. Všechny pokoje jsou
moderně zařízeny, vybaveny vlastním sociálním
zařízením, televizory, telefony s přímou volbou a přípojkou na internet.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
dle druhu pobytu (snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu).
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Bonus k pobytu s polopenzí:
Při pobytu na 2–4 noci: 1x káva a moučník a 1x
wellness procedura

R
Rekreační
pobyt se snídaní
TTermín
L 1/2 L 1/3
P D 3–12 P L 1/1
005.01.–14.04. 895 840 620 500 1 180
114.04.–17.04. 940 900 680 500 1 230
117.04.–28.04. 895 840 620 500 1 180
228.04.–01.05. 940 900 680 500 1 230
01.05.–05.05. 895 840 620 500 1 180
05.05.–08.05. 940 900 680 500 1 230
08.05.–30.06. 895 840 620 500 1 180
30.06.–06.07. 940 900 680 500 1 230
06.07.–08.09. 895 840 620 500 1 180
08.09.–10.09. 940 900 680 500 1 230
10.09.–24.11. 895 840 620 500 1 180
24.11.–26.11. 940 900 680 500 1 230
26.11.–15.12. 895 840 620 500 1 180
Cena na osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem. Nástupu na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci.
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín
L
P
D 3–12 P
05.01.–14.04. 1 115
840
685
14.04.–17.04. 1 160
900
685
17.04.–28.04. 1 115
840
685
28.04.–01.05. 1 160
900
685
840
685
001.05.–05.05. 1 115
005.05.–08.05. 1 160
900
685
840
685
008.05.–30.06. 1 115
900
685
330.06.–06.07. 1 160
840
685
006.07.–08.09. 1 115
900
685
008.09.–10.09. 1 160
1 115
840
685
110.09.–24.11.
1 160
900
685
224.11.–26.11.
1 115
840
685
226.11.–15.12.
CCena na osobu/noc s polopenzí, bonusem a rekreačním
ppoplatkem. Nástupu na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
§
ddélka pobytu jsou 2 noci.

R17.131
– 220:30 hod. a 1x minerální voda (0,75l) při příjezdu
zdarma.
zd
c) Rodinné pokoje – dva dvoulůžkové propojené
pokoje,
každý s vlastním sociálním zařízením, jsou
po
pro
pr dvě dospělé osoby a dvě dětí do 11,99 let. Může
být
bý taktéž jen jeden pokoj s dvěma přistýlkami. Pokoje
ko jsou zrekonstruované a mají TV/SAT, telefon
a bbalkon.
Bonus:
neomezený vstup do bazénu denně od
Bo
07:00
07 – 20:30 hod., 2x minerální voda (0,75l) při příjezdu
jez zdarma a župan (pro dospělé osoby) na pokoji
zdarma.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Večeře 240 Kč/
osoba a večeře. Dítě do 12 let 120 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Sleva 10% na objednané služby za včasný nákup 45
dní před nástupem na pobyt.
Sleva 15% při pobytu na 7 a více nocí v termínu
01.07.–31.08.2017. Sleva je platná jen na ubytování
se snídaní. Nevztahuje se na dodatečné služby.
Sleva 25% při pobytu na 3 a více nocí v termínech
02.01.–12.04.2017 a 01.11.–14.12.2017. Sleva je
platná jen na ubytování se snídaní. Nevztahuje se na
dodatečné služby.
Slevy nelze kombinovat.
Jedno dítě 3–12 let na přistýlce se dvěma dospělými
osobami na pokoji je zdarma.
PŘÍPLATKY: Pokoj Superior 680 Kč/pokoj a noc. Rodinný pokoj 1 700 Kč/pokoj a noc. Přistýlka 610 Kč/
přistýlka a noc se snídaní. Pobyt se psem 150 Kč/den.
př

Hotel rodinného typu se nachází v krásném přírodním prostředí s bazény a wellness centrem. V hotelu
je restaurace, letní zahrádka s lávovým a skříňovým
grilem, obsluhované hotelové atrium s ohništěm,
vyhlídková terasa, výtah, tenisový kurt, travnaté
víceúčelové hřiště. Od dubna do října je v provozu
dohřívaný venkovní zážitkový bazén s přelivem se
slanou vodou, masážní lavicí, perličkou, chrličem
a tobogánkem. Dále je klientům k dispozici cvičná tenisová zeď s košem na streetball, ruské kuželky, ping-pong, kulečník, malé fitness, půjčovna horských kol,
internetový koutek, společenský sál s barem a tanečním parketem. Hotel má velice hezké wellness centrum "VitaLine" (teplý bazén 31 °C se slanou vodou
s protiproudovým plaváním, finská a parní bylinná
sauna, infra sauna, whirlpool 36 °C, solární louka,
Kneippova šlapací koupel). Relaxaci ve wellness
centru doplňují balneo procedury dle aktuální nabídky. Pro nejmenší je hotel doslova dětským rájem.
V hotelu je vnitřní dětský koutek, venku houpadla,
skluzavky, houpačky, odrážedla, pískoviště, dětské
hry a hračky. Po celé letní prázdniny jsou v hotelu
zdarma podvečerní animační programy pro děti i rodiče. U hotelu je rybník a především skvělý zookoutek
s oslicí Rozárkou, kozou, ovečkou, králíky a morčaty.
Děti i rodiče mohou v létě pomáhat o zvířata pečovat.

R17.133

V hhotelu je možné na místě dohodnout úschovu vlastníc kol (zdarma), projížďky na koních na nedalekých
ních
far
farmách a přijmout doporučení na některý z mnoha
tu
turisticky zajímavých cílů v okolí.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Po
Pokoje
Classic: jednolůžkové až třílůžkové pokoje
s vvlastním sociálním zařízením, TV a telefonem. Většin pokojů má balkon. Na pokojích je pevné připošina
jen k internetu. Rodinná studia se skládají ze dvou
jení
dv
dvoulůžkových
propojených pokojů.
Po
Pokoje
Superior: jednolůžkové a dvoulůžkové
po s vysokým standardem, jsou vybaveny postepokoje
lem
lemi 2×2 m, ledničkou, trezorem, pevné připojení
k iinternetu, TV, vlastním sociálním zařízením, balkone s krásným výhledem.
nem
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bohatého bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou teplého bufetu
nebo tříchodového menu s výběrem hlavního chodu
z více variant 245 Kč/osoba a večeře, 170 Kč/dítě
a večeře.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dětská
postýlka i s lůžkovinami zdarma (na vyžádání). Parkování přímo u hotelu zdarma. Připojení k internetu
přes Wi-Fi zdarma. Neomezený vstup do venkovního
dohřívaného bazénu v sezóně.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den,
platba na místě. Pobyt se psem 200 Kč/noc.
Pokoj Classic

L
L
D 3–12 P
L
1/2 1/3,1/4 1/3,1/4
1/1
02.01.–29.12. 920 840
670 620 1 350
Cena za osobu/noc se snídaní, připojení k internetu přes
Wi-Fi a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 2 noci. V období 01.07.–31.08. je
pobyt možný jen s polopenzí.
§
Pokoj Superior
L 1/2
P
L 1/1
02.01.–29.12.
1 090
620
1 690
Cena za osobu/noc se snídaní, připojení k internetu přes
Wi-Fi a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 2 noci. V období 01.07.–31.08. je
pobyt možný jen s polopenzí.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
HOTEL SKALNÍ MLÝN  BLANSKO

R17.134

PENZION KAROLÍNA  TRNAVA U ZLÍNA

lůžkových pokojích s možností přistýlky, třílůžkových
lůž
pokojích
a v rodinných pokojích (dvoulůžkový pokoj
po
možností dalších dvou lůžek). Všechny pokoje jsou
sm
s vvlastním sociálním zařízením, telefonem, rádiem,
a TV/SAT.
T
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně bufetu, v mimoST
sezóně
rozšířená kontinentální. Možnost dokoupení
se
večeří
ve (výběr ze tří hlavních jídel, moučník nebo
salát)
sa 190 Kč/osoba a večeře, děti do 15 let 135 Kč/
dítě
dí a večeře.
Dítě do 5 let bez nároku na lůžko se snídaní
SL
Hotel Skalní Mlýn je tříhvězdičkový hotel v srdci SLEVY:
Národní přírodní rezervace Moravský kras, do které zdarma. Dětská cena platí jen při ubytování na pokoji
láká turisty především propast Macocha, vápencové s dvěma plně platícími osobami.
jeskyně a unikátní plavba po pozemní říčce Punkvě. PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 20 Kč/osoba a den.
V hotelu můžete využít, restauraci, večerní restauL
D 5–15
P
1/1
raci – piano bar, letní terasy s možností grilování, Termín
490
300
980
internetový koutek a jiné služby. Hotel má vlastní 01.01.–31.12. 690
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Miniparkoviště.
§
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových pokojích, dvou- mální délka pobytu jsou 2 noci.

PPenzion se nachází v obci Trnava cca 6 km od Zlína.
Nedaleko od penzionu se nachází mnoho turistických
tras. Penzion je vhodný především pro rodinnou rekreaci nebo pro uzavřenou společnost.
UBYTOVÁNÍ:
Jeden jednolůžkový pokoj, tři třílůžkové pokoje
a dva apartmány (2+2) Lovecký a Valašský. Celková
kapacita je 14 lůžek a 4 přistýlky. V každém pokoji je
komfortní nábytek, sociální zařízení, minilednička,

PENZION ÚSVIT  TRNAVA U ZLÍNA

HOTEL PANON  HODONÍN

R17.136

R17.135
TV.
TV Apartmány mají navíc plně vybavené kuchyňky.
Připojení k internetu na recepci.
Př
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní strava. Snídaně formou švédských stolů 115
Vl
Kč/osoba a snídaně.
Kč
PŘÍPLATKY:
PŘ
Neobsazené lůžko 100%. Rekreační poplatek 6 Kč/
Ne
osoba a den. Pobyt se psem 50 Kč/den. Garáž 100 Kč/
os
den. Při ubytování v apartmánu se připlácí spotřeba
de
elektrické energie dle faktu v období 30.09.–30.04.
ele
Termín

L 1/1 L 1/3

L
Lv
Ap Lovecký Ap Valašský
04.01.–30.04. 690 480
340
370
30.04.–30.09. 550 400
340
370
30.09.–21.12. 690 480
340
370
21.12.–04.01. 710 510
420
420
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci v termínu 21.12.–04.01.2018

R17.137

apartmán max. pro 6 osob.
ap
Apartmán 3 – čtyřlůžkový apartmán s možností
Ap
dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV/
dv
SAT,
SA dětský koutek, plně vybavená kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
ST
PŘÍPLATKY:
Odběr elektrické energie a vodné stočné
PŘ
dle
dl faktu, závěrečný úklid za jednorázovou cenu 500
Kč.
Kč Pobyt se zvířetem 50 Kč/den. Zapůjčení TV 100
Kč/den.
Zapůjčení horských kol 50 Kč/den (pouze
Kč
na celý pobyt). Navíc jedna přistýlka do apartmánu
Penzion Úsvit je rodinný penzion, který se nachází č. 1 – 260 Kč/noc.
na rozmezí Hostýnsko-Vizovických vrchů, v krásné Termín
Ap č.1
Ap č.2
Ap č.3
a čisté přírodě. Je vhodný především pro rodinnou 04.01.–02.05. 1 410
1 280
1 460
rekreaci, nebo pro uzavřenou společnost.
02.05.–05.10. 1 530
1 400
1 590
UBYTOVÁNÍ:
05.10.–20.12.
1 410
1 280
1 460
Apartmán 1 a 2 – třílůžkový apartmán s možností 20.12.–04.01. 1 640
1 530
1 770
dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV/ Cena za apartmán/noc s vlastní stravou. Minimální délka
SAT a plně vybavená kuchyňka. Do apartmánu 1 lze pobytu jsou 4 noci v termínu 02.05.–05.10. a 20.12.–04.01.,
přidat ještě jednu přistýlku za poplatek, celkem je v ostatních termínech 2 noci.

UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až třílůžkových pokoUB
jích
jíc s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
ST
Možnost
dokoupení večeří 115 Kč/osoba a večeře,
M
dítě
dí 4–12 let 60 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma,
SL
v případě
zájmu o snídaně 80 Kč/dítě a snídaně.
p
20%
20 sleva na tenisové kurty, 15% sleva na 18 jamkové
ko golfové hřiště Golf Skalica, 15% sleva do ZOO,
15%
15 sleva na plavbu na lodi na řece Morava, 15%
sleva
sle na městské koupaliště Hodonín, 15% sleva na
kol
pů
Hotel Panon*** v Hodoníně má dominantní po- půjčovnu
stavení v tomto regionu nejen ve své kapacitě, ale PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 180 Kč/den. Parkovné
i poskytovaných službách ve výhodných cenových zdarma (garáž za poplatek 180 Kč/den).
relacích s celoročním provozem. Má výhodnou Termín
L D 4–12 L D 4–12 1/1
polohu, leží na hranicích se Slovenskem a nedaleko
1/2
1/2
1/3
1/3
hranic s Rakouskem. Hostům je k dispozici restaurace, 02.01.–22.12. 580 530 520 470 830
snack-bar, zasedací místnost, kde se pravidelně pořá- Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
dají školení, semináře, svatby apod.

HOTEL CENTRO  HUSTOPEČE

PPENZION ONYX  LEDNICE

Hotel Centro **** Hustopeče je zajímavým komplexem budov, kde se snoubí moderní architektura
s architekturou italské renesance – Domem pánů
z Vizovic. V jeho podzemí se skrývají staré vinné
sklepy. Vnitřní nádvoří hotelu poskytuje příjemné
zahradní posezeni v letních měsících.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích standard (není-li u pobytu uvedeno jinak) s možností přistýlky s vlastním
sociálním zařízením a TV/SAT, telefonem a připojením k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou švédských
stolů, večeře – domácí pomazánka a pečivo, polévka
nebo předkrm, hlavní chod).
BONUS:
Volný vstup do Wine Wellness (Mokrá zóna) na 90
min. ke každé noci ubytování v otevírací době (saunový svět, whirlpool, Kneippova vinařská stezka
a finské vědro), volný přístup na Wi-Fi, parkovné na
hotelovém parkovišti, které je monitorované kamerovým systémem s přenosem do TV na pokoje. 10%
sleva na veškeré procedury ve Wine Wellness. V letních termínech posezení s cimbálovou muzikou.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 200 Kč/noc.
V ceně pobytu Víno jako wellness:
1x degustace vína se sommeliérem, seznámení
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s ttradicí vína na jižní Moravě, 1x jakákoliv vinná
procedura
do 35 min., dárek na rozloučenou (1 ks/
pr
pokoj).
po
V cceně pobytu Wellness jako víno:
Vinné
Vi procedury: pro muže: 1x Wine Wellness relaxační
masáž 35 min. a sklenka vína, pro ženu: 1x
lax
celotělový
peeling z rozdrcených hroznových jader
ce
a zzábal z matoliny a včelího vosku 50 min., dárek na
rozloučenou: Wineláda a kosmetika Wine Wellness
ro
Cosmetics.
Dárek na rozloučenou (1 ks/pokoj).
Co
V cceně pobytu Rodinná dovolená:
1x vstup do zámku dle vlastního výběru (Lednice,
Slavkov a Mikulov), 1x vstup na kolonádu Reistna
ve Valticích (duben–září) nebo 1x vstup do kasemat
celoročně, 1x vstup do Pohádkové kavárny v Hustopečích, 1x jakákoliv vinná procedura do 40 min.
(pouze pro dospělé), zapůjčení holí nordic walking,
úschovna kol po celou dobu pobytu
Víno jako wellness
Termín
L D 3–12 P D 12–18 P 1/1
02.01.–23.12. 2 740 1 250
2 250 2 990
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení pobytu na
vyžádání.
§
Wellness jako víno
Termín
L D 3–12 P D 12–18 P 1/1
02.01.–23.12. 2 990 1 250
2 250 3 190
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení pobytu na
vyžádání.
§
Rodinná dovolená
L
D 3–12 P
02.01.–23.12.
3 750
1 990
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení pobytu na
vyžádání.
§
Rodinná dovolená
Termín
L
1. D 3–12 P 2. D 3–12 P
02.01.–23.12. 5 490
3 490
2 490
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení pobytu na
vyžádání.
§

R17.139

UB
UBYTOVÁNÍ:
V jjednolůžkových až pětilůžkových pokojích s vlastní
ním sociálním zařízením (sprcha a WC) a TV/SAT.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vl
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 125 Kč/
os
osoba a snídaně, dítě do 10 let 85 Kč/dítě a snídaně.
Ve
Večeře 170 Kč/osoba a večeře, dítě do 10 let 115 Kč/
dí
dítě a večeře.
SL
SLEVY:
Dí
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na
PPenzion Onyx se nachází v klidné části obce Lednice, Re
místě. Pobyt se psem 200 Kč/den. Dětská postýlka
a je vzdálený cca 800 m od zámeckého parku.
PPenzion má vlastní parkoviště, restauraci, salonek 170 Kč/dítě a den.
a vinný sklípek s kapacitou 65 osob přímo v areálu.
L 1/2 L 1/3 L 1/4 L 1/5 L 1/1
V letních měsících mohou hosté využít možnosti po- Termín
sezení na venkovní terase. Restauraci a vinný sklípek 01.01.–31.12. 545 490 465 445 750
se
ppenzionu využíváme na předem dohodnuté akce a Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.
§
kkulturní akce.

HOTEL APOLLON  VALTICE
H

R17.140

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokoUB
jích
jíc typu standard a ve dvoulůžkových pokojích typu
economy. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním
ec
so
sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a připojením
k internetu přes Wi-Fi. Pokoje economy jsou menší,
m
mají oddělené postele a střešní okno.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně formou
bu
bufetu.
SL
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 100 Kč/den. Rekreační
po
poplatek od 18–70 let 19 Kč/osoba a den, platba na
místě.
Rodinný
hotel Apollon naleznete v centru známého mo- m
R
ravského
vinařského městečka Valtice. K příjemnému Termín
ra
L
D 3–10
L
D 3–10
letnímu
posezení slouží terasa propojená s restaurací,
le
standard
economy
kde
k je možné zpříjemnit si posezení ochutnávkou gri- 01.12.–01.04. 600
300
525
265
lovaných
specialit. Skvělým místem pro relaxaci je také 01.04.–01.12. 700
lo
350
625
315
hotelová
zahrada, která poskytuje dostatek klidu a pro- 01.12.–22.12. 600
h
300
525
265
storu
st k příjemnému odpočinku. Pro děti jsou na zahradě Cena za osobu/noc se snídani a parkování. Nástup možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
připraveny
také houpačky a pískoviště.
p

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
HOLIDAY VILLAGE  SENEC

R17.141

=6
Akce 7

Nově vybudovaná prázdninová vesnička se nachází
na severní straně Slunečních jezer. Senec se nachází
cca 25 km od Bratislavy směrem na Trnavu. Oblast
Sence a okolí patří k nejteplejším klimatickým
oblastem Slovenska. Areál Slunečních jezer nabízí
návštěvníkům celoročně sportovní a relaxační vyžití
a to tenisové kurty, různé druhy saun, bazénů, bowling, kuželky, kulečník, masáže, perličkové koupele,
squash a posilovnu. V Aquaparku je množství atrakcí,
vnitřní i venkovní bazény s vyhřívanou vodou.
UBYTOVÁNÍ:
Apartmány se skládají z dvoulůžkové ložnice, společenské části s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro dvě osoby, vlastní sociální zařízení, TV
a terasa se sezením.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava, příprava jednoduchých jídel v apartmá.
Možnost dokoupení snídaní a večeří v restauraci Holiday Village.
SLEVY:
Akce 7=6 platí na pobyty do 30.06 a od 01.09.2017.
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.
BONUS:
Vstup do areálu Slunečních jezer, lístek na 2 jízdy na
Senecký expres v 7. a 8. měsíci pro každou osobu, při
pobytu na 7 a více nocí. 20% sleva na vstup do Aquaparku Senec.
PŘÍPLATKY:
Dětská postýlka 220 Kč/noc. Dítě do 12 let jako 5.
osoba na rozkládací přistýlce 310 Kč/dítě a noc, jen

HOTEL KORMORÁN  ŠAMORÍN  ČILISTOV

R17.142
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na vyžádání. Pozdější odjezd (do 18:00 hod.) 20 EUR/
apartmá, platba na místě. Pes 10 EUR/noc, jen na vyžádání, parkování 3 EUR/den (při pobytu na 7 a více
nocí paušálně 10 EUR), rekreační poplatek 0,7 EUR/
osoba a den. Vratná kauce 50 EUR nebo 1 000 Kč/
apartmán a pobyt.
Rekreační pobyt
Obsazenost apartmá
Termín
2 osobami 3 osobami 4 osobami
02.01.–31.05.
410
380
340
31.05.–17.06.
550
500
450
17.06.–30.06.
715
500
450
30.06.–26.08.
885
640
550
26.08.–01.09.
680
640
550
01.09.–01.10.
550
500
450
01.10.–29.12.
410
380
340
29.12.–02.01.
550
500
450
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci v termínu 01.07.–31.08. je minimální délka pobytu 3 noci.
Rodinný pobyt
Obsazenost apartmá
Termín
2 dosp.
2 dosp.
3 dosp.
+ 1 D do 15 L + 2 D do 15 L + 1 D do 15 L
02.01.–31.05.
370
290
310
31.05.–30.06.
480
380
410
30.06.–01.09.
590
480
510
01.09.–01.10.
480
380
410
01.10.–29.12.
370
290
310
29.12.–02.01.
480
380
410
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci v termínu 01.07.–31.08. je minimální délka pobytu 3 noci.
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Jedinečné přírodní zajímavosti jako i výhodná geografická poloha hotelu, vytvářejí podmínky pro
aktivní odpočinek a pro poskytování široké škály
služeb.
K přednostem hotelu rozhodně patří široká paleta
sportovišť a tenisová akademie Kormorán. Nesmíme
zapomenout ani na celoročně otevřené wellness
a fitness centrum, poskytující možnost relaxace.
Hotel leží na mezinárodní cyklistické trase Bratislava
– Budapešť – Vídeň a od Bratislavy je vzdálený 20 km,
od Vídně 75 km a od maďarských hranic 35 km.
Součástí hotelu je i přístav s botelem, který poskytuje
vodním turistům, cyklistům jako i ostatním klientům
oázu ticha a pohody.
UBYTOVÁNÍ:
Hotel nabízí komfortní ubytování v jednolůžkových
a dvojlůžkových pokojích s možností přistýlky. Pro
náročnější hosty jsou připravené apartmány.
Ke standardnímu vybavení každého pokoje, mimo
vlastní koupelny s WC, patří i TV, internet na pokojích,
minibar, trezor, sušič vlasů a samozřejmě room service (na požádání zabezpečení praní a žehlení a jiné
požadavky).
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je polopenze.
SLEVY:
Děti do 8 let bez nároku na lůžko a stravu jsou
zdarma.

HOTEL ZÁTOKA  SENEC

PŘÍPLATKY:
PŘ
ŘÍPLATKY: Přistýlka 550 Kč/osoba a noc. Pes 10 EUR/
ŘŘÍ
den
de – platba na místě.
Letní pobyt zahrnuje: 3x ubytování s polopenzí,
hudební produkce během víkendů, neomezený
vstup do wellness centra během otevírací doby, neomezený vstup do fitness centra během otevírací doby,
možnost využívání hotelové pláže, možnost využití
sportovišť (tenisové hřiště, beachvolejbal, petanque,
jízdní kola), každou sobotu možnost zúčastnit se hodinové vyhlídkové plavby lodí po Dunaji, 1x vstup do
aquaparku v sousedním areálu, místní poplatek, wifi
internetové připojení, parkování.
Zimní pobyt zahrnuje: 2x ubytování s polopenzí,
hudební produkce během víkendů, neomezený
vstup do wellness centra během otevírací doby, neomezený vstup do fitness centra během otevírací doby,
1x dvouhodinový vstup do suché a parní sauny, 1x 30
min. masáž podle aktuální nabídky, místní poplatek,
wifi internetové připojení, parkování.
Zimní pobyt
L
01.11.–31.03.
2 840
01.10.–22.12.
2 840
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou
2 noci, pobyt lze poměrově prodloužit.
§
Letní pobyt
L
31.03.–01.10.
3 490
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 3 noci,
pobyt lze poměrově prodloužit.
§

Hotel Zátoka*** leží cca 20 km od Bratislavy v Senci
v zátoce Slunečních jezer – sever.
V hotelu je restaurace s barem a krytá letní terasa
s výhledem na jezero. K vysokému standardu hotelu
přispívá moderní relaxační centrum – suchá sauna,
fitness, masáže. K dispozici je také biliard, stolní fotbal, stolní tenis či šipky.
Hotel má vlastní hotelovou pláž.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem, chladničkou, balkonem a připojením
k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu nebo polopenze (večeře formou bufetu jen v sezóně, 3 chodová
večeře výběr ze 3 menu v mimosezóně). Možnost
dokoupení večeří 220 Kč/osoba a večeře, dítě do 12
let 160 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko se snídaní nebo
polopenzí zdarma. U balíčku Léto v Senci 3 noci
je dítě do 6 let bez nároku na lůžko s polopenzí
zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a den a vstupní
poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na místě. Parkovné 3 EUR/noc. Zvíře 10 EUR/noc. Dětská postýlka
310 Kč/noc.

HOTEL REMATA  RÁZTOČNO

Rekreační pobyt L
P
1/1
04.01.–25.06.
850
380
1 090
25.06.–01.09.
960
510
1 360
01.09.–22.12.
850
380
1 090
Cena za osobu/noc se snídaní, vstup do hotelového fitness
centra, saun a připojení k internetu. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
Léto v Senci 7 nocí
L
D 4–14
01.07.–01.09.
7 590
3 540
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí, každý druhý den víno
v rámci večeře, rekreační poplatek, vstupní poplatek do areálu Slunečních jezer, výlet lodí na trase Bratislava – Devín,
neomezený vstup do hotelového relaxu – fitness, finská
sauna a infrasauna, hotelová knihovna, parkování, 1x zapůjčení loďky na 1 hod., 1x zapůjčení kol 1 hod., 1x stolní
tenis 1 hod., minerálka na pokoji při příchodu, hotelový suvenýr, dětské hřiště a dětské kino. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Pobyt nelze zkrátit.
§
Léto v Senci 4 noci
L
D 4–14
01.07.–01.09.
4 600
2 450
Cena za osobu/4 noci s polopenzí, každý druhý den víno
v rámci večeře, rekreační poplatek, vstupní poplatek do
areálu Slunečních jezer, 1x prohlídka hradu Červený Kameň,
neomezený vstup do hotelového relaxu – fitness, finská
sauna a infrasauna, hotelová knihovna, parkování, 1x zapůjčení loďky 1 hod., 1x zapůjčení kol 1 hod., dětské hřiště
a dětské kino. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt
nelze zkrátit.
§
Léto v Senci 3 noci
L
D 6–14
15.05.–01.07.
3 130
1 360
01.09.–15.10.
3 130
1 360
Cena za osobu/3 noci s polopenzí, rekreačním poplatkem, neomezený vstup do hotelového relaxu – fitness, finská sauna
a infrasauna, hotelová knihovna, lehátko se slunečníkem
po celou dobu pobytu, parkování, 1x zapůjčení holí Nordic
walking 1 hod., 1x zapůjčení kol 1 hod. a 1x stolní tenis 1 hod.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze zkrátit. §
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UBYTOVÁNÍ:
UB
Dvoulůžkové
pokoje Business se sociálním zařízeDv
ním,
ní rádiem, TV, minibarem, Wi-Fi připojením k internetu,
trezorem s možností až 2 přistýlek.
te
Dvoulůžkové
pokoje Superior se sociálním zařízeDv
ním,
ní rádiem, TV, minibarem, trezorem, župany kávový
vo a čajový set, Wi-Fi a možností 1 přistýlky.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
ST
Večeře
Ve 360 Kč/osoba a večeře, děti do 12 let 220 Kč/
dítě
dí a večeře.
SLEVY:
Jedno dítě do 12 let se 2 platícími osobami
SL
Hotel Remata se nachází v malebném prostředí na přistýlce se snídaní zdarma, další dítě do 6 let bez
Kremnickým pohořím a pohořím Vtáčnik. Hotel nároku na lůžko zdarma.
Remata je skvělým místem na nejen na odpočinek, PŘÍPLATKY: Pokoj obsazený jednou osobou 80%.
ale i pro horskou turistiku. Je vhodný pro rodinnou
L Business
L Superior
P
dovolenou. V hotelu je restaurace, noční bar a relax Termín
1 160
1 295
680
centrum, kde si můžete užít relaxační bazén s proti- 02.01.–23.12.
proudem, podvodní nebo perličkové masáže, fitness, Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do vnitřního bazénu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§
solárium, parní a suchou saunu.

HOTEL FATRA  TERCHOVÁ

R17.145

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokoUB
jích
jíc s vlastním sociálním zařízením, internetem a LED
TV.
TV Čtyřlůžkové suity jsou rozděleny na dva dvoulůžkové pokoje, jeden s manželskou postelí a druhý
lů
s ooddělenými lůžky. Součástí některých pokojů jsou
také balkony s výhledem na okolní skalní útvary, jako
ta
jsou
jso Ťava, Veľký a Malý Rozsutec.
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 155 Kč/
Vla
osoba a snídaně, dítě do 8 let 110 Kč/dítě a snídaně.
os
SLEVY:
SL
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. 50% sleva
Dí
Hotel Fatra se nachází v samotném centru obce Ter- do sportovního areálu (tenis, minigolf a volejbal),
chová. Své lyže nebo kola si můžete uložit do míst- 15% sleva do Aqua relax centra v Dolném Kubíně.
nosti k tomu určené, která je vybavena i sušákem
Termín
L 1/2 a 1/3 pokoj L 1/4 suita
P
na lyžáky. Po náročném dni si můžete odpočinout 02.01.–22.12.
510
470
340
v příjemné kavárně, která je situována do skalního Cena za osobu/noc s vlastní stravou, parkováním a připojemasivu, nebo se zregenerovat ve finské sauně s od- ním k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
dychovou místností.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
DŘEVĚNICE JÁNOŠÍKOV DVOR  ZÁZRIVÁ

Dřevěnice Jánošíkov dvor jsou situované v krásném
prostředí národního parku Malá Fatra, v lokalitě Zázrivá – Malá Petrová, přímo pod Malým Rozsutcem.
Okolí nabízí široké možnosti sportovních aktivit jako
např. turistiku, cykloturistiku i paragliding.
UBYTOVÁNÍ:
a) Drevenica u Juraja – 16 lůžek + 4 přistýlky
(6 pokojů s vlastním sociálním zařízením – 2x 1/2,
2x 1/2+1, 2x 1/4+1), společenská místnost v TV,
připojení k internetu přes Wi-Fi, stylová restaurace
s krbem, finská sauna.
b) Drevenica u Štefana – 14 lůžek + 4 přistýlky
(7 pokojů s vlastním sociálním zařízením – 3x
1/2 a 4x 1/2+1 z toho je jeden dvoulůžkový pokoj
bezbariérový se samostatným vchodem), společenská místnost s TV a kuchyně s kompletním vybavením a připojení k internetu přes Wi-Fi.
c) Drevenica u Aničky – 17 lůžek (5 pokojů s vlastním sociálním zařízením – 1x 1/2, 1x 1/3 a 3x 1/4).
Každý pokoj má TV a připojení k internetu přes Wi-Fi.

R17.146

d) čtyřlůžkový rodinný apartmán se nachází
v ddřevěnici u Aničky, má samostatný vchod, vlastní
sociální zařízení, kuchyň a krb.
so
e) dvoulůžkový romantický pokoj se nachází
v ddřevěnici u Aničky, má samostatný vchod, vlastní
sociální zařízení a krb.
so
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní a večeří
Vl
na místě.
SLEVY: Pobyt se psem zdarma. Parkování přímo v areSL
álu zdarma.
ál
PŘÍPLATKY:
Přistýlka v pokoji 270 Kč/osoba a noc.
Ř
Dětská postýlka 135 Kč/noc. Neobsazené lůžko v pokoji 190 Kč/noc. Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba
a den, platba na místě.
Rekreační pobyt na 2–3 noci
Termín
L L v rod. Ap Celá
Celá
Celá
v dřev. nebo dřev. dřev. dřev.
rom. pok. u Juraja u Štefana u Aničky
03.01.–14.04. 630 630 6 150 7 890 8 160
14.04.–18.04. 710 770 8 220 9 250 10 880
18.04.–27.12. 630 630 6 150 7 890 8 160
Cena za osobu nebo za celý objekt/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Rekreační pobyt na 4 noci
Termín
L L v rod. Ap Celá
Celá
Celá
v dřev. nebo dřev. dřev. dřev.
rom. pok. u Juraja u Štefana u Aničky
03.01.–14.04. 550 580 6 150 7 890 8 160
14.04.–18.04. 710 770 8 220 9 250 10 880
18.04.–27.12. 550 580 6 150 7 890 8 160
CCena za osobu nebo za celý objekt/noc s vlastní stravou. Násstup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.
RRekreační pobyt na 5 a více nocí
TTermín
L L v rod. Ap Celá
Celá
Celá
v dřev. nebo dřev. dřev. dřev.
rom. pok. u Juraja u Štefana u Aničky
003.01.–14.04. 550 580 5 170 6 260 7 350
114.04.–18.04. 710 770 8 220 9 250 10 880
118.04.–27.12. 550 580 5 170 6 260 7 350
227.12.–03.01. 820 820 8 980 10 070 11 970
CCena za osobu nebo za celý objekt/noc s vlastní stravou. Násstup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí.

PENZION HUBERT  ZUBEREC

R17.149

V penziónu je možné využít denní a noční bar, biliar společnou kuchyňku se sporákem a základním
ard,
ná
nádobím.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
v
s vlastním
sociálním zařízením a rádiem.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní
Vl
strava, možnost přípravy jídla v kuchyňce
penzionu.
pe
Snídaně 110 Kč/osoba a snídaně, dítě do
10 let 80 Kč/dítě a snídaně. Večeře 180 Kč/osoba a večeře,
če dítě do 10 let 150 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY:
PŘ
Pobyt
Po se psem 1,7 EUR/den, parkování 0,7 EUR/den.
Po na jednu noc 155 Kč/osoba a noc.
Penzion stojí v horské vesničce Zuberec v překrásném Pobyt
prostředí Roháčů – jedním z nejmalebnějších slo- Termín
L
D 3–12
venských hor v severovýchodní části Oravy. Horskou 01.12.–22.12.
310
240
cestou je spojený s Liptovem, což umožňuje navštívit 02.01.–22.12.
310
240
nejvyšší hory Slovenska v jednodenním nebo více- Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální
délka
pobytu
jsou
2
noci.
§
denních výletech.

HOTEL MARMOT JÁN ŠVERMA  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

R17.151

STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze.
ST
SLEVY:
SL
Dítě
Dí do 3 let bez nároku na služby zdarma.
BONUS:
BO
Připojení
k internetu přes Wi-Fi ve společenských
Př
prostorech
zdarma.
pr
PŘÍPLATKY:
Neobsazené lůžko 220 Kč/noc (v hotelu
PŘ
nejsou
ne jednolůžkové pokoje). Zvíře 7 EUR/noc. Rekreační
ač poplatek 1 EUR osoba/den, platba na místě.

D í tě

ZDARdoM8 let
A
Hotel leží přímo ve známem lyžařském středisku
Jasná s nejlepšími lyžařskými terény na celém Slovensku. V jeho blízkosti jsou všechny typy lyžařských
vleků, kabinkové a sedáčkové lanovky.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem, většina pokojů má balkón.
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T
Termín
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
225.12.–29.12. 1 160 810 930 580 3 noci
229.12.–02.01. 1 630 1 140 1 310 820 4 noci
002.01.–11.03. 1 160 810 930 580 2 noci
11.03.–13.04. 890 630 710 450 2 noci
13.04.–18.04. 1 160 810 930 580 3 noci
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
MDP = minimální délka pobytu viz tabulka.
§
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
ubytování s polopenzí ZDARMA.

HOTEL ORAVA  ORAVA  VITANOVÁ

R17.147

V hotelu je restaurace s mezinárodní kuchyní, saló pro semináře, firemní večírky, rodinné oslavy
lónky
am
mnoho dalších aktivit.
UBYTOVÁNÍ:
UB
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky.
Všechny
pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT,
Vš
telefon,
internet a balkon.
te
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je polopenze (snídaně je
ST
formou
bufetu, večeře výběr ze 3 menu). Dítě 4–12
fo
let má poloviční porce.
SLEVY:
SL
Dítě
Dí do 3 let ubytované na přistýlce bez nároku na
stravu
zdarma.
st
Pobyt se psem 10 EUR/den.
PŘ
Tříhvězdičkový hotel se nachází v jednom z nejkrás- PŘÍPLATKY:
nějších míst v regiónu Orava. Hotel byl postavený
Termín
L 1/2
P
D 4–12 P Apartmá
v roce 2008 a hostům nabízí vysoký standard uby700
450
1 110
tování. Nedaleko od hotelu se nachází termálního 03.01.–24.12. 770
koupaliště Oravice, Západní Tatry – Roháče, muzeum Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
Oravské dědiny, Oravský hrad a Oravská přehrada.

GARDEN HOTEL ORAVSKÝ HÁJ  BREZOVICA

R17.148

Vš
Všechny
pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, ledni telefon, rádio, fén a Wi-Fi.
ničku,
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně. Možnost doko
koupení
večeří výběrem ze tří menu 345 Kč/osoba
a vvečeře, dítě do 12 let 170 Kč/dítě a večeře.
SL
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dětsk postýlka zdarma.
ská
BO
BONUS:
Denně volný vstup do hotelového bazénu
a vvířivky, dětské hřiště, altánek na opékání.
PŘ
Rekreační poplatek 0,35 EUR/osoba a den.
Exkluzivní resort nabízí ubytování ve stylových lu- PŘÍPLATKY:
xusních 4 domečcích, v krásné oravské přírodě, kde Zvíře 7 EUR/den.
zharmonizujete svoje tělo ve vitálním světě s bazéTermín
La
L b P b D 3–12 a D 3–12 b
nem, vířivkou, saunami, fitness, s možností využití
02.01.–30.04. 940 1 080 410
470
540
procedur. V pohádkovém areálu se nachází hlavní
30.04.–01.07. 850 970 410
425
485
budova, kde je zrekonstruovaný mlýn s restaurací.
01.07.–30.09. 940 1 080 410
470
540
UBYTOVÁNÍ:
30.09.–22.12. 850 970 410
425
485
a) ve dvoulůžkových pokojích Standard
b) ve dvoulůžkových pokojích LUX s možností až Cena za osobu/noc se snídaní, welcome drink, denně vstup
do hotelového bazénu a vířivky. Nástup možný kdykoliv. §
dvou přistýlek

SKI & WELLNESS REZIDENCE DRUŽBA  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Hotel**** se nachází přímo u sjezdovky Biela Púť
v největším zimním středisku Jasná, Nízké Tatry ve
výšce 1 200 m.n.m. Demänovská Dolina patří k vyhledávaným lyžařským střediskům. Jsou zde vynikající
terény pro sjezdové lyžování stejně jako množství
různě náročných běžeckých tratí. Hostům je k dispozici hotelová restaurace, stylová "Lidová restaurace",
kavárna, vinárna, noční klub s kulečníkem a diskotékou, nové wellness centrum s 25 m bazénem.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem,
minibarem, trezorem, fénem a župany. Rozdíl mezi
pokoji standard a economy: pokoje mají stejné vybavení, pokoje standard jsou rozlohou větší.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou švédských stolů.
Možnost dokoupení večeří 08.01.–02.04.2017 560
Kč/osoba a večeře, dítě 2–12 let 375 Kč/dítě a večeře.
Možnost dokoupení večeří 02.04.–09.12.2017 530 Kč/
osoba a večeře, dítě 2–12 let 375 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Jedno dítě do 6 let se dvěma dospělými na pokoji bez lůžka nebo na přistýlce se snídaní zdarma.
PŘÍPLATKY: Pokoj s výhledem nebo balkonem 155 Kč/
osoba a noc. Dětská postýlka 220 Kč/noc. Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě.

R17.150

D í tě d

o 6 le

R
Rekreační
pobyt 5 a více nocí
TTermín
Standard
Economy
L
P
L
P
008.01.–12.03. 1 840
920
1 690
850
770
1 380
720
112.03.–02.04. 1 530
510
750
410
002.04.–09.12. 960
CCena na osobu/noc se snídaní a vstupem do hotelového ba§
zzénu od 07:30 do 10:00 hod. Nástup možný kdykoliv.
RRekreační pobyt 3–4 noci
TTermín
Standard
Economy
L
P
L
P
008.01.–12.03. 2 020 1 010 1 860
940
850
1 520
790
112.03.–02.04. 1 690
002.04.–09.12. 960
510
750
410
CCena na osobu/noc se snídaní a vstupem do hotelového bazzénu od 07:30 do 10:00 hod. Nástup možný kdykoliv.
§
RRekreační pobyt 1–2 noci
TTermín
Standard
Economy
L
P
L
P
08.01.–12.03. 2 120 1 060 1 940
980
12.03.–02.04. 1 760
880
1 590
830
02.04.–09.12. 1 110
580
890
480
Cena na osobu/noc se snídaní a vstupem do hotelového bazénu od 07:30 do 10:00 hod. Nástup možný kdykoliv.
§
Relaxační pobyt pokoj Standard
Termín
L
D 12
P
D 12 P
08.01.–12.03. 2 620 2 420 1 700 1 500
12.03.–02.04. 2 320 2 110 1 550 1 350
02.04.–09.12. 1 595 1 595 1 090 1 090
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do hotelového
bazénu od 07:30 do 10:00 hod., neomezený vstup do wellness centra, 10% sleva na lyžařskou školu, půjčovnu a servis
lyžařské výstroje, nehlídané parkoviště, Wi-Fi připojení na
internet, dětský koutek a animace, zapůjčení kol a trekkingových holí. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je
5 nocí, v termínu 02.04.–09.12.2017 jsou 2 noci.
§
Relaxační pobyt pokoj Economy
Termín
L
D 12
P
D 12 P
08.01.–12.03. 2 470 2 270 1 640 1 430
12.03.–02.04. 2 170 1 960 1 500 1 300
02.04.–09.12. 1 380 1 380
990
990
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do hotelového
bazénu od 07:30 do 10:00 hod., neomezený vstup do wellness centra, 10% sleva na lyžařskou školu, půjčovnu a servis
lyžařské výstroje, nehlídané parkoviště, Wi-Fi připojení na
internet, dětský koutek a animace, zapůjčení kol a trekkingových holí. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je
5 nocí, v termínu 02.04.–09.12.2017 jsou 2 noci.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

t

A
ZDARM

Rekreační zařízení na Slovensku
HOTEL TRI STUDNIČKY  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Sle
za vč va 10 %
asný n

ák up

AKCE

7=6,
6

=5, 5
=4, 4
=3

Horský hotel se nachází v lyžařském a turistickém
centru Zahrádky, v nadmořské výšce 998 m.n.m. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie, od dětí
po seniory. Součástí hotelu je sauna s ochlazovacím
bazénem a oddychovými lůžky, masáže. V hotelu je
restaurace, lobby bar s krbem a domácím kinem. Lákající je i posezení na terase u plápolajícího ohně.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích DeLuxe
s možností přistýlky. Pokoje jsou komfortně zařízené
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádio, telefon,
fén, minibar, trezor.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze,
dle druhu pobytu.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Sleva 10% při objednání pobytu 21 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 01.12.–27.12.2016
a 03.01.–31.10.2017 u pobytu se snídaní i polopenzí.
Sleva 10% při objednání pobytu 14 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 01.05.–30.06.2017
a 03.09.–31.10.2017 u pobytu se snídaní i polopenzí.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.–
27.12.2016 a 03.01.–31.10.2017, pouze u pobytu se
snídaní.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.–
27.12.2016, 10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.2017,
18.04.–30.06.2017 a 03.09.–31.10.2017 pouze u pobytu se snídaní.

HOTEL SNP  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

D í tě

ZDARdoM8 let
A
Hotel SNP je pro svojí atraktivní polohu v Nízkých Tatrách jedním z nejvyhledávanějších zařízení. V hotelu
je k dispozici restaurace, stylová vinárna, bar, sauna,
biliard, stolní tenis, půjčovna a úschovna kol, volejbalové hřiště, ohniště.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
rádiem a telefonem, většina pokojů má balkon.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu). Možnost dokoupení obědů formou menu 245
Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 195 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.

R17.152

WELLNESS HOTEL GRAND  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Ak 5=4 a 6=5 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.– Slev
Akce
27.12.2016, 10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.2017 za včasna 15 %
27
ý nák
a 118.04.–31.10.2017, pouze u pobytu se snídaní.
up
Slevy a AKCE 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3 nocí nelze
Sle
zkombinovat.
zk
PŘÍPLATKY:
PŘ
Pobyt se psem 14 EUR/den. Vánoční gala
večer
ve 2 140 Kč/osoba a večeře, dítě 6–12 let 1 085 Kč/
dítě
dí a večeře.
R
Rekreační
pobyt s polopenzí
L
P
D 6–12 P 1/1
TTermín
001.12.–23.12. 1 790 1 500 1 020 3 000
223.12.–27.12
2 030 1 770 1 300 3 470
003.01.–10.01. 2 450 1 770 1 300 4 320
110.01.–02.02. 2 200 1 770 1 300 3 810
02.02.–12.03. 2 320 1 770 1 300 4 050
12.03.–13.04. 1 790 1 500 1 020 3 000
13.04.–18.04. 2 110 1 770 1 300 3 640
18.04.–01.05. 1 790 1 500 1 020 3 000
01.05.–30.06. 1 690 1 230
820
2 790
30.06.–03.09. 1 940 1 330
850
3 300
03.09.–31.10. 1 690 1 230
820
2 790
Cena na osobu/noc s polopenzí, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci mimo termín 13.04.–18.04. kdy je minimum 4 noci.
§
Rekreační pobyt se snídaní
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
01.12.–23.12. 1 380 1 090
750
2 590
23.12.–27.12. 1 620 1 360 1 020 3 060
03.01.–10.01. 2 040 1 360 1 020 3 910
10.01.–02.02. 1 790 1 360 1 020 3 400
02.02.–12.03. 1 910 1 360 1 020 3 640
12.03.–13.04. 1 380 1 090
750
2 590
18.04.–01.05. 1 380 1 090
750
2 590
01.05.–30.06. 1 280
820
550
2 380
30.06.–03.09. 1 530
920
580
2 890
03.09.–31.10. 1 280
820
550
2 380
Cena na osobu/noc se snídaní, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci.

R17.154
BONUS:
BO
Připojení
k internetu přes Wi-Fi ve společenských
Př
prostorech
zdarma 1x za pobyt vstup do hotelového
pr
termálního bazénu v hotelu Máj v Liptovském Jánu.
te
Sleva 30 % na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris v TaSle
transké Lomnici. Sleva 30 % na vstup do wellness centra
tra Urania v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva 30
% na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu
v hhotelu Trigan, Štrbské Pleso. Sleva 30 % na vstup do
krytého
bazénu s termální vodou v hotelu nebo do
kr
termálního koupaliště Termal ráj v hotelu Máj v Lipte
tovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník
to
v TTatranských Matliarech.
V oobdobí 24.06.–02.09. navíc: 1x za pobyt volný
vstup
vs na termální koupaliště Termal raj, stolní tenis,
dětský
dě koutek, dětské hřiště a fakultativní výlety (za
poplatek).
PŘÍPLATKY:
Příplatek za neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém
pokoji 220 Kč/noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba
a den, platba na místě. Zvíře 12 EUR/noc. Rodinný
pokoj 1/2+2 410 Kč/pokoj a noc.
Termín
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
10.12.–23.12. 1 220 830 980 610 2 noci
23.12.–29.12. 1 530 1 070 1 220 770 3 noci
29.12.–02.01. 2 250 1 580 1 800 1 130 4 noci
02.01.–07.01. 1 750 1 220 1 400 880 2 noci
07.01.–28.01. 1 530 1 070 1 220 770 2 noci
28.01.–11.03. 1 750 1 220 1 400 880 2 noci
111.03.–13.04. 1 470 1 030 1 180 740 2 noci
113.04.–18.04. 1 530 1 070 1 220 770 3 noci
118.04.–06.05. 1 220 830 980 610 2 noci
006.05.–27.05. 970 680 780 490 2 noci
227.05.–24.06. 1 030 720 820 520 2 noci
224.06.–02.09. 1 110 780 890 550 2 noci
002.09.–30.09. 1 030 720 820 520 2 noci
330.09.–09.12. 970 680 780 490 2 noci
CCena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
MDP = minimální délka pobytu viz tabulka.
§
M
DDítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
sspolečném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
uubytování s polopenzí ZDARMA.

AKCE

7=6,
6

=5, 5
=4, 4
=3

Wellness Hotel Grand**** je situovaný v centru
Jasné v nadmořské výšce 1 100 m. Svým vybavením nezklame i nejnáročnější klienty, ubytování je
v komfortně zařízených pokojích. V hotelu se nachází
klasická smíšená sauna s kapacitou 15 míst a ochlazovacím bazénem. Atypický hotelový bazén nabízí relax
spojený s občerstvením v baru u bazénu.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích standard
s možností přistýlky, vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, minibarem, telefonem s přímou volbou
a rádiem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze,
dle druhu pobytu.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Sleva 15% za včasný nákup do 30.04.2017 na termíny 30.06.–03.09.2017.
Sleva 10% při objednání pobytu 21 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 02.12.–27.12.2016,
03.01.–01.05.2017 a 30.06.–03.09.2017 u pobytu se
snídaní i polopenzí.
Sleva 10% při objednání pobytu 14 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 01.05.–30.06.2017
a 03.09.–31.10.2017 u pobytu se snídaní i polopenzí.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 02.12.–
27.12.2016 a 03.01.–31.10.2017, pouze u pobytu se
snídaní.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) platí v termínu 02.12.–
27.12.2016, 10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.2017,
18.04.–30.06.2017 a 03.09.–31.10.2017 pouze u pobytu se snídaní.

R17.153

Ak 5=4 a 6=5 (1 noc zdarma) platí v termínu
Akce
02
02.12.–27.12.2016,
10.01.–02.02.2017, 12.03.–
13
13.04.2017
a 18.04.–31.10.2017, pouze u pobytu se
snídaní.
sn
Slevy
Sle a AKCE 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3 nocí nelze
zkombinovat.
zk
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 15 EUR/den. Rekreační
PŘ
poplatek
1 EUR/den platí se při příjezdu. Pokoj LUX
po
620
62 Kč/pokoj a noc. Vánoční večeře 1 860 Kč/osoba
a vvečeře, dítě 6–12 let 965 Kč/dítě a večeře.
R
Rekreační
pobyt s polopenzí
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
02.12.–23.12. 1 590 1 330
850
2 590
23.12.–27.12. 1 690 1 770 1 300 2 890
03.01.–10.01. 2 910 1 770 1 300 5 240
10.01.–02.02. 2 370 1 770 1 300 4 150
02.02.–12.03. 2 490 1 770 1 300 4 390
12.03.–13.04. 1 590 1 330
850
2 590
13.04.–18.04. 2 200 1 810 1 230 3 810
18.04.–01.05. 1 590 1 330
850
2 590
01.05.–30.06. 1 230 1 130
720
1 870
30.06.–03.09. 1 360 1 190
750
2 150
03.09.–31.10. 1 230 1 130
720
1 870
Cena na osobu/noc s polopenzí, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci mimo termín 13.04.–18.04. kdy je minimum 4 noci.
§
Rekreační pobyt se snídaní
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
02.12.–23.12. 1 180
920
580
2 180
23.12.–27.12. 1 280 1 360 1 020 2 380
03.01.–10.01. 2 500 1 360 1 020 4 830
10.01.–02.02. 1 960 1 360 1 020 3 740
12.03.–13.04. 1 180
920
580
2 180
18.04.–01.05. 1 180
920
580
2 180
01.05.–30.06. 820
720
450
1 470
30.06.–03.09. 960
790
480
1 740
03.09.–31.10.
820
720
450
1 470
Cena na osobu/noc se snídaní, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci.

HOTEL REPISKÁ  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

R17.155
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
ST
Možnost dokoupení večeře formou bufetu 250 Kč/
M
osoba
os a večeře, děti do 12 let 95 Kč/dítě a večeře .
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
SL
BONUS:
1x 3hod. vstup/osoba a den do Wellness s balBO
neoterapií,
vysokorychlostní připojení na internet
ne
Wi-Fi,
W dětský koutek pro nejmenší, hotelový ski bus
– po
p dobu zimní sezóny do střediska Jasná – Lůčky.
PŘÍPLATEK:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den.
PŘ
Pobyt
Po se psem 10 EUR/den (jen s platným veterinárním
ní průkaz).

Hotel je umístěný pod severními svahy Nízkých Tater v Demänovské dolině. V hotelu je restaurace, bar,
bazén, sauna, fitness, stolní fotbal, tenisový kurt. Pýchou hotelu je kvalitně vybavené relaxační centrum.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a Wi-Fi.

T
Termín
L D 3–12 P D 3–12 P 1/1
110.01.–13.04. 1 350 1 020 580 340 1 940
17.04.–25.06. 1 160 880 580 340 1 700
25.06.–18.09. 1 260 960 580 340 1 700
18.09.–20.12. 1 160 880 580 340 1 700
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín
10.01.–13.04.2017 kdy je minimální délka pobytu 5 nocí. §

PPENZION
O JOSEF
OS  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

R17.156
ST
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení kontin
tinentální
snídaně (výběr z jídelního lístku) 155 Kč/
os
osoba a snídaně, dítě do 10 let 95 Kč/dítě a snídaně.
SL
SLEVY: Parkování u penzionu zdarma. Dítě do 6 let
be nároku na služby zdarma.
bez
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc,
pl
platba
na místě. Pobyt se psem není možný.

V blízkosti penzionu se nachází lyžařské středisko
Jasná, Demänovská jeskyně Slobody, Aquapark
Tatralandia a Bešeňová. Součástí penzionu je společenská místnost s mini barem, parní a finská sauna,
úschovna lyží a kol a sezení na terase u potoku.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek. Všechny pokoje
mají vlastní sociální zařízení, TV, rádio, trezor a krásný
výhled na okolní krajinu.

T
Termín
L
D 12
P
D 10 P
001.12.–20.12.
510
260
450
240
220.12.–27.12.
680
340
450
240
27.12.–08.01.
750
380
450
240
08.01.–11.03.
620
310
450
240
11.03.–01.07.
510
260
450
240
01.07.–17.09.
620
310
450
240
17.09.–20.12.
510
260
450
240
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín
28.01.–25.02. kdy je minimální délka pobytu 7 nocí s nástupem v sobotu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
APARTMÁNY VIERKA  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

R17.157

CHATA KATARINA  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

náročnější klienty jsou dvoulůžkové s možností dvou
ná
přistýlek.
př
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost stravování
ST
v Penzionu Josef kontinentální snídaně (výběr z jídelního
lístku) 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do 10 let
de
95 Kč/dítě a snídaně.
SLEVY: Parkování u apartmánu zdarma. Dítě do 6 let
SL
bez nároku na služby zdarma. Páté lůžko v rodinném
be
apartmánu
zdarma.
ap
Obsazenost apartmá
2 osobami 3 osobami 4 osobami
008.01.–11.03.
850
680
600
11.03.–01.07.
680
570
510
01.07.–17.09.
850
680
600
17.09.–20.12.
680
570
510
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín
28.01.–25.02. kdy je minimální délka pobytu 7 nocí s nástupem v sobotu.

TTermín

TTermín

Apartmány Vierka jsou komfortně vybavené a poskytují ideální podmínky na oddych. Vedle apartmánů se
nachází Penzion Josef.
UBYTOVÁNÍ: V pěti apartmánech s vlastním sociálním
zařízením, společenskou místností s TV a kuchyňkou.
První apartmán se skládá ze dvou dvoulůžkových
ložnic, druhý rodinný apartmán se skládá ze dvoulůžkové a třílůžkové ložnice. Další tři apartmány pro

CHATY JASNÁ  DEMÄNOVSKÁ DOLINA

R17.159

Chata Katarína je ideální pro rodiny s dětmi a menší
skupinky. Nachází se v krásném prostředí Demänovské doliny v Nízkých Tatrách. Výhodou je velký travnatý pozemek vhodný na hry a sportování.
UBYTOVÁNÍ: Kapacita chaty je max. 6 osob, pronajímá se celá chata. Je rozdělena na dvě samostatné
části. Horní část nabízí 3 dvoulůžkové pokoje, kompletní kuchyň, koupelna s WC, společenská místnost,

Chatky jsou situovány v překrásném horském prostředí Nízkých Tater – Demänovské doliny – Lúčky
v 1 000 m.n.m.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových, třílůžkových a pětilůžkových
chatkách. Do chatky lze přidat jedna přistýlka pro
dítě. Chatky mají kuchyňský kout, vlastní soc. zařízení, společenskou halu s TV/SAT a trezorem. Chatky

HOTEL MÁJ  LIPTOVSKÝ JÁN

D í tě d

o 8 le

R17.161

A
ZDARM

Hotel Máj se nachází v Národním parku Nízké Tatry
v nadmořské výšce 700 m v ústí Jánské doliny. Hotel
je vybaven hotelovou restaurací, bistrem, barem,
krytým bazénem s termální vodou, saunou, klasické
a vodní masáže.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
rádiem, trezorem, telefonem, připojením na internet
přes Wi-Fi a balkonem s výhledem na východ nebo
západ.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu). Možnost dokoupení obědů formou menu 245
Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 195 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování
zdarma.
BONUS:
Připojení k internetu přes Wi-Fi v celém hotelu.
Sleva 30 % na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris
v Tatranské Lomnici. Sleva 30 % na vstup do wellness
centra Urania v hotelu Urán v Tatranské Lomnici.
Sleva 30 % na vstup do Wellness světa regenerace
a oddychu v hotelu Trigan, Štrbské Pleso. Sleva 30 %
na vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu
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t

nebo
ne
ebo do termálního koupaliště Termal ráj v hotelu
Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hoMá
telu Hutník v Tatranských Matliarech.
te
V oobdobí 24.06.–02.09. navíc: animace pro děti
a dospělé, Jumping a 1x týdně posezení u živé hudby.
PŘÍPLATKY:
Příplatek za neobsazené lůžko 220 Kč. Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba na místě. Pobyt se
zvířetem 10 EUR/noc.
Termín
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
10.12.–23.12. 1 050 740 840 530 2 noci
23.12.–29.12. 1 450 1 020 1 160 730 3 noci
29.12.–02.01. 2 060 1 440 1 650 1 030 4 noci
02.01.–11.03. 1 220 850 980 610 2 noci
11.03.–13.04. 1 160 810 930 580 2 noci
13.04.–18.04. 1 450 1 020 1 160 730 3 noci
18.04.–06.05. 1 050 740 840 530 2 noci
06.05.–27.05. 1 120 790 900 560 2 noci
27.05.–24.06. 1 230 860 980 620 2 noci
24.06.–02.09. 1 460 1 020 1 170 730 2 noci
02.09.–30.09. 1 230 860 980 620 2 noci
30.09.–09.12. 1 120 790 900 560 2 noci
Cena na osobu/noc s polopenzí, volný vstup do hotelového
termálního bazénu a neomezený vstup na letní termální
koupaliště TERMAL raj po dobu provozu koupaliště. Nástup
možný kdykoliv. MDP= minimální délka pobytu.
§
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
ubytování s polopenzí ZDARMA.

Obsazenost chaty
4 osobami
další osoba
001.12.–20.12.
340
340
220.12.–27.12.
430
340
227.12.–08.01.
680
510
08.01.–11.03.
510
340
11.03.–01.07.
340
340
01.07.–17.09.
510
340
17.09.–20.12.
340
340
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín
28.01.–25.02. kdy je minimální délka pobytu 7 nocí s nástupem v sobotu.

PPENZION UNA  LIPTOVSKÝ JÁN

R17.160
po
pokoje nebo dvoulůžkový a třílůžkový pokoj s 1 sociáln zařízením).
álním
ST
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení snída 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 95 Kč/dítě
daní
a ssnídaně, večeří 220 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
15 Kč/dítě a večeře.
155
SL
SLEVY: Parkování bez poplatku. Dítě do 3 let bez nároku
na služby zdarma. Zapůjčení dětské postýlky zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 5 EUR/den.
PŘ

jsou
jso samostatně elektricky vyhřívané.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava
ST
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
SL
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 5 EUR/den.
PŘ
Te
Termín
L D 3–12 D 3–12 P Neob.L MDP
228.11.–22.12. 450 300
300
340 2 noci
222.12.–25.12. 600 420
420
340 3 noci
02.01.–12.01. 780 480
02
480
340 6 nocí
12
12.01.–16.03. 720 450
450
340 6 nocí
16
16.03.–29.03. 540 360
360
340 3 noci
229.03.–14.04. 350 210
210
170 2 noci
14.04.–18.04. 540 360
360
170 3 noci
14
18.04.–30.06. 350 210
210
170 2 noci
30.06.–01.09. 450 240
240
170 5 nocí
01.09.–01.10. 350 210
210
170 2 noci
01.10.–28.11. 320 210
210
170 2 noci
28.11.–22.12. 450 300
300
340 2 noci
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

R17.158
televizor,
terasu se sezením a ohniště. Dolní část je
te
uzavřena.
uz
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost stravování
ST
v PPenzionu Josef (200 m) kontinentální snídaně (výběr
bě z jídelního lístku) 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do
10 let 95 Kč/dítě a snídaně.
SLEVY:
Dítě do 6 let bez nároku na služby zdarma.
SL

TTermín

PPenzion UNA se nachází v Liptovském Jánu v Jánské
dolině,
1 km od termálního koupaliště. Největším
d
sskvostem je stylová vinárna z 18. století. Pro sport
a odpočinek je k dispozici tenisový kurt a Paladio Relax
CCentrum (sauny – parní a finská, ochlazovací bazén).
UBYTOVÁNÍ:
V komfortně zařízených dvoulůžkových
U
pokojích
se sociálním zařízením, TV/SAT a rodinných
p
pokojích
p
apartmánového typu (dva dvoulůžkové

HOTEL ĎUMBIER  LIPTOVSKÝ JÁN

D í tě d

Dvoulůžkový pokoj Rodinný pokoj 2 + 2 (3)
L
D 3–12
L
D 3–12
117.12.–01.03. 630
500
580
460
01.03.–30.04. 550
440
490
400
30.04.–11.05. 630
500
580
460
11.05.–28.06. 550
440
490
400
28.06.–30.08. 630
500
580
460
30.08.–17.12. 550
440
490
400
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

o 8 le

t

R17.162

A
ZDARM

Hotel se nachází v překrásné scenérii národního parku
Nízké Tatry, přímo v Janské dolině. V hotelu je k dispozici sauna, biliard, stolní tenis, denní bar, restaurace.
V nedalekém hotelu Máj je možnost využít kryty bazén
s termální vodou, saunu, klasické a vodní masáže.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích economy s možností přistýlky, s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT a telefonem. Některé pokoje mají
balkon s výhledem na vrcholy Nízkých Tater a Jánskou
dolinu. Ubytování v pokojích standard za příplatek.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu).
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Parkování zdarma.
BONUS: Připojení k internetu přes Wi-Fi ve společenských prostorech zdarma. 1x za pobyt vstup do
hotelového termálního bazénu v hotelu Máj v Liptovském Jánu.

V oobdobí 24.06.–02.09. navíc: 1x za pobyt volný
vstup na termální koupaliště Termal raj, stolní tenis,
biliard, pohádkový dětský koutek a fakultativní výlety (za poplatek).
Sleva 30 % na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris
v Tatranské Lomnici. Sleva 30 % na vstup do wellness
centra Urania v hotelu Urán v Tatranské Lomnici.
Sleva 30 % na vstup do Wellness světa regenerace
a oddychu v hotelu Trigan, Štrbské Pleso. Sleva 30 %
na vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu nebo do termálního koupaliště Termal ráj v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling
v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech.
PŘÍPLATKY:
Příplatek za jednolůžkový pokoj 220 Kč/noc. Ubytování v pokojích standard 65 Kč/osoba a noc. Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba na místě.
Zvíře 7 EUR/noc.
Te
Termín
L
D 3–15
P D 3–15 P
006.05.–27.05.
860
600
690
430
27.05.–24.06.
27
920
650
740
460
24
24.06.–02.09. 970
680
780
490
02
02.09.–30.09. 920
650
740
460
30
30.09.–19.11.
860
600
690
430
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Ce
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
M
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
D
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
sp
ubytování s polopenzí ZDARMA.
ub

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
PENZION AUREL  LIPTOVSKÝ JÁN

R17.163

7 nnocí v období 01.07.–02.09.2017
3 nnoci v období 02.09.–22.12.2017
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvou dvoulůžkových pokojích s možno přistýlky (rozkládací křeslo) a s vlastním sociností
ál zařízením, ve čtyřech čtyřlůžkových pokojích
álním
sm
možností přistýlky (vysouvací postel) a s vlastním
so
sociálním zařízením. Dva pokoje mají vždy společnou
ku
kuchyňku
s možností vaření. Ve všech pokojích je LCD
TV s DVD.
TV/SAT
ST
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla ve spole
lečné kuchyňce pro dva pokoje.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
pl
na místě. Pobyt se psem není možný.
Penzion Aurel leží v centu obce. Návštěvníkům nabízí platba
ubytování ve stylově zařízených pokojích, k dispozici
Termín
L
D 12
P
je velká společenská místnost s krbem. Součástí velké
02.01.–22.12.
380
280
240
zahrady je dřevěný altánek s krbem a grilem.
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
Minimální délka pobytu:
možný kdykoliv mimo termín 03.01.–25.03., 01.07.–02.09.,
7 nocí v období 03.01.–25.03.2017
v tomto termínu nástup možný jen v sobotu. Minimální
délka pobytu viz tabulka.
3 noci v období 25.03.–01.07.2017

HOTEL SRDIEČKO  TÁLE  CHOPOK JIH

R17.165
R
Rekreační
pobyt
TTermín
L
P
D 6–12 P 1/1
227.12.–03.01. 2 500 1 530 1 060 4 490
003.01.–10.01. 1 620 1 360
890
2 720
110.01.–02.02. 1 360 1 190
720
2 210
002.02.–12.03. 1 520 1 330
850
2 520
112.03.–13.04. 1 140 1 060
750
1 770
113.04.–18.04. 1 450 1 360
890
2 380
330.06.–03.09. 1 230 1 130
680
1 940
003.09.–17.09. 1 130 1 060
650
1 740
CCena na osobu/noc s polopenzí a volný vstup do wellness
ccentra (max. 3 hodiny denně). Nástup na pobyt je možný
kkdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci mimo term
mín 27.12.–03.01., kdy je minimum 5 nocí a mimo termín
113.04.–18.04. kdy je minimum 4 noci.
§
ZZvýhodněný pobyt AKCE 4=3
TTermín
L
P
D 6–12 P 1/1
110.01.–02.02. 4 360 3 850 2 280 6 910
12.03.–13.04. 3 690 3 440 2 380 5 580
03.09.–17.09. 3 710 3 510 2 150 5 550
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně). Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
Zvýhodněný pobyt AKCE 5=4
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
10.01.–02.02. 5 720 5 040 3 000 9 120
12.03.–13.04. 4 830 4 490 3 130 7 350
30.06.–03.09. 5 240 4 830 2 930 8 100
03.09.–17.09. 4 830 4 560 2 790 7 280
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně). Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
Zvýhodněný pobyt AKCE 7=6
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
03.01.–10.01. 9 970 8 440 5 440 16 600
10.01.–02.02. 8 440 7 420 4 420 13 540
02.02.–12.03. 9 350 8 230 5 240 15 370
12.03.–13.04. 7 110 6 600 4 630 10 880
30.06.–03.09. 7 690 7 080 4 290 11 970
03.09.–17.09. 7 080 6 670 4 080 10 750
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně). Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§

Sle

za včava 10 %
sný n
ák up

AKCE
=

7=6,
5=4,
4

3

Hotel je umístěn v samém srdci Nízkých Tater v nadmořské výšce 1 213 m v klidném prostředí. Hotel je
vhodný pro rodiny s dětmi a sportovní nadšence.
V hotelu můžete využívat wellness, dětský koutek,
úschovnu lyží, půjčovnu společenských her, Wi-Fi
internet.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a jednolůžkových
pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním
zařízením, telefonem a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je polopenze.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Sleva 10% při objednání pobytu 21 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 03.01.–03.09.2017 jen
u rekreačního pobytu.
Sleva 10% při objednání pobytu 14 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 03.09.–17.09.2017 jen
u rekreačního pobytu.
Slevy a AKCE 4=3, 5=4, 7=6 nocí nelze zkombinovat.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 15 EUR/den. Rekreační poplatek 1 EUR/den platí se při příjezdu. Rodinný pokoj
620 Kč/pokoj a noc. Pokoj Suit 1 240 Kč/pokoj a noc.
Apartmán 2015 Kč/apartmán a noc. Silvestrovský
večer 2 730 Kč/osoba a večer, dítě 6–12 let 1 365 Kč/
dítě a večer.

APARTMÁNY LIPTOV  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

R17.167

HOTEL SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEĽ  LIPTOVSKÝ JÁN

Nově zrekonstruovaný Hotel Svätojánsky kaštieľ z původně renesančního objektu ze 17. století se nachází
v malé historické obci Liptovský Ján.
Stylový hotel s nádechem minulosti obklopuje překkrásný park, ve kterém se dosud nachází původní kaštanová alej. V tomto parku najdete neopakovatelné
ta
pposezení v tichém prostředí.
HHotel Svätojánsky kaštieľ má ve své nabídce stylově
a vkusně zařízené pokoje, pro nejmenší návštěvníky
dětský
d
koutek, hotelovou knihovnu, pro chvíle oddechu
c relax centrum (finská sauna, vířivá vana, masáže,

TTermín

L
L
L D 3–18 D 3–18
1/2
1/3
1/4 P 1/2 1/4
223.12.–28.12. 790 650 590 280 480
228.12.–10.01. 960 810 750 380 590
110.01.–19.03. 790 650 590 280 480
119.03.–13.04. 660 570 530 220 370
113.04.–17.04. 960 810 750 380 590
117.04.–28.04. 660 570 530 220 370
228.04.–08.05. 790 650 590 280 480
008.05.–23.06. 660 570 530 220 370
223.06.–17.09. 790 650 590 280 480
117.09.–22.12. 660 570 530 220 370
CCena za osobu/noc se snídaní, v termínu 28.12.–10.01.
a 13.04.–17.04.2017 je polopenze. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
M

DDOMEČKY
Č U RAKA  LIPTOVSKÝ TRNOVEC

T
Termín
L
P
1/1
25.12.–09.01.
680
280
790
09.01.–22.12.
580
280
790
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R17.166
so
sociálním zařízením, TV/SAT, kompletně zařízenou
ku
kuchyňku s mikrovlnou troubou a ledničkou.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vla
Vlastní strava. Příprava jídla v zařízené kuchyňce.
SL
SLEVY: Parkování u domečku. Wi-Fi připojení na inte
ternet zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Po se psem 0,5 EUR/den. Rekreační poplatek
Pobyt
0, EUR/osoba a den, platba na místě.
0,5

DDomečky U Raka stojí kousek od Liptovské Mary
a velmi vyhledávaného aquaparku Tatralandia.
UUBYTOVÁNÍ:
VVe třech samostatných domečcích – každý domeček
m dvoulůžkovou a třílůžkovou ložnici s vlastním
má

T
Termín
Domeček pro 5 osob
119.12.–12.01.
3 400
112.01.–13.04.
2 040
3 400
113.04.–19.04.
2 040
119.04.–18.12.
Cena za domeček/noc s vlastní stravou. V termínech
19.12.–12.01.2017, 13.04.–19.04.2017 a 01.07.–31.08.2017
je minimální délka pobytu 4 noci, v ostatních termínech je
minimální délka pobytu 2 noci. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.

PENZION FAKO  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

V aapartmánech můžete využít restauraci, letní terasu,
sa
salónek pro školení a oslavy a úschovnu sportovních
po (lyže, kola, snowboardy).
potřeb
UB
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových
ap
apartmánech s možností až dvou přistýlek, zařízený
ných moderním nábytkem, s vlastním sociálním zaříz
řízením, obývacím pokojem, TV/SAT, telefonem, plně
vy
vybavená kuchyňka, balkon a připojení na internet.
ST
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení snída
daní 110 Kč/osoba a snídaně, snídaně jsou podávány
je
jen v pracovní dny.
PŘ
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc (od
10 let), platba na místě. Pobyt se psem 4 EUR/den.
Nově otevřený komplex Apartmány Liptov se nachází
přímo v Liptovském Mikuláši, nedaleko centra města.
Výhodná poloha Apartmánů Liptov vytváří jedinečné
podmínky pro aktivní odpočinek jako i přírodní, sportovní, společenské využití i pro náročného klienta.

R17.164

Čín kosmetická masáž a vyhlazování obličeje, ElekČínská
troakupunktura
a laserová terapie, Bylinková koupel
tro
chodidel
s reflexní masáží chodidel, Čínská mix terach
pie,
pi Klasická masáž, akupresurní masáž), romantický
park
pa plný zeleně s fontánou uprostřed a restauraci,
Coffee
bar se starými LP deskami, kongresový sál,
Co
salonek, letní terasu pod kaštany a borovicemi z dob
sa
minulých, půjčovnu i úschovnu sportovního nářadí,
m
biliard, stolní fotbal, Wi-Fi připojení na internet, hobi
telové 7místné TAXI a společenské hry pro všechny.
te
UBYTOVÁNÍ:
UB
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, rádiem,
ní
DVD
DV a připojením k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
ST
V cceně pobytu snídaně nebo polopenze dle termínu
(snídaně formou bufetu, večeře formou menu). Možnost dokoupení večeří 170 Kč/osoba a večeře, dítě do
18 let 115 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu
zdarma. Parkování u hotelu zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,60 EUR/osoba a den,
platba na místě. Vánoční večeře 440 Kč/osoba a večeře, dítě do 18 let 310 Kč/dítě a večeře. Silvestrovský
GALA večer 1 860 Kč/osoba, dítě do 18 let 930 Kč/dítě.
Pobyt není možný se psem.

R17.168
v bbezprostřední blízkosti se nachází restaurace Fako.
UBYTOVÁNÍ:
UB
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
s vlastním
v
sociálním zařízením, LCD TV, připojení
k internetu přes Wi-Fi zdarma a velkým balkonem.
V nněkterých pokojích je kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vla
Vlastní strava.
SL
SLEVY:
Pa
Parkování zdarma. Dítě do 6 let bez nároku na lůžko
ne
nebo přistýlku zdarma.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Po
Pobyt se psem není možný. Rekreační poplatek 1 EUR/
os
osoba a noc, platba na místě.

Nově postavený penzion se nachází v tichém prostředí města Liptovský Mikuláš. Penzion je vhodný
pro rodiny s dětmi, mladých lidí, obchodních cestujících, skupiny i jednotlivce. V penzionu můžete využít
tenisový antukový kurt, zastřešený zahradní bazén,

Termín
L
D 6–12
P
Ap 1/4
06.01.–26.12.
390
280
250
340
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Slev

za včaa až 15 %
sný n
ák up

Apartmány 1/4+1

AKCE

7=6,
6

R17.169

lůžky
lů a společenské místnosti s možností přistýlky na
jednom
poschodí.
je
Typ
Ty C: 1/7+1 bungalov: skládá se z jedné čtyřlůžkové
ko a jedné třílůžkové ložnice umístěných na poschodí
a společenské místnosti na přízemí. Přistýlku
sc
je možné přidat ve společenské místnosti.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně. Možnost dokouST
pení
pe večeří 250 Kč/osoba a večeře , dítě 6–12 let 190
Kč/dítě
a večeře.
Kč
BONUS:
Parkování, animace, otevřené ohniště, ruské
BO
kuželky,
dětské hřiště, houpačky, prolézačky a dětský
ku
koutek.
Připojení na internet zdarma.
ko
SLEVY:
Dítě do 6 let vstup do Aquaparku má zdarma.
SL
DDítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní nebo polopenzí
pe zdarma (dle objednané stravy dospělých osob).
Dětská postýlka zdarma.
Dě
Sleva
15% za včasný nákup do 30.04.2017 na terSl
míny 30.06.–03.09.2017.
m
Sleva
10% při objednání pobytu 21 dní před příSl
jezdem,
sleva platí v termínu 03.01.–01.05.2017
je
a 30.06.–03.09.2017 u pobytu se snídaní.
Sleva
10% při objednání pobytu 14 dní před
Sl

=5, 5
=4, 4
=3

Tatralandia je největší celoroční vodní areál zábavy
a relaxu ve střední Evropě i s ubytováním. Je vzdálený
jen 2 km od Liptovského Mikuláše a lehce dostupný ze
všech hlavních dopravních tahů.
UBYTOVÁNÍ:
Každá ubytovací jednotka má k dispozici společenskou místnost se sezením (některé s krbem), TV/SAT,
rádio, telefon, kuchyňský kout, chladničku, sprchu,
WC, elektrické topení, letní terasu, některé s balkónem. Ubytování je ve třech typech domů rozdělených
do řadové výstavby apartmány nebo samostatně
stojících bungalovů. Každá z osad je vybavená venkovními krby nebo ohništěm a dětskými hřišti.
Typ A: 1/4+1 apartmán: skládá se z ložnice se
čtyřmi lůžky umístěné na poschodí a společenské
místnosti na přízemí s možností přistýlky.
Typ B: 1/3+1 bungalov: skládá se z ložnice se třemi

Bungalovy 1/7+1

APARTMÁNY ANIČKA  LIPTOVSKÉ MATIAŠOVCE

R17.170

příjezdem, sleva platí v termínu 01.05.–30.06.2017
a 03.09.–31.10.2017, u pobytu se snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
31.10.2017, pouze u pobytu se snídaní.
Akce 4=3, 5=4 a 6=5 (1 noc zdarma) platí v termínu 10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.2017, 18.04.–
30.06.2017 a 03.09.–31.10.2017, pouze u pobytu se
snídaní.
Slevy a AKCE 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3 noci nelze
zkombinovat.

PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/den platí se při příjezdu.
Možnost dokoupení vstupů za zvýhodněnou cenu
při zakoupení ubytování 24.12.–30.04.2017:
První den:
Tropical / FUN packet: 500 Kč/osoba a celodenní vstup,
450 Kč/dítě 6–12 let a celodenní vstup.
Druhý a další den:
Tropical / FUN packet: 450 Kč/osoba a celodenní vstup,
385 Kč/dítě 6–12 let a celodenní vstup.

Apartmán 1/4+1
Termín
Apartmán obsazený
P
P
4 osobami 3 osobami 2 osobami
D 12
03.01.–10.01. 3 230 3 000 2 760 480 480
10.01.–02.02. 2 420 2 180 1 940 480 480
02.02.–12.03. 2 520 2 280 2 040 480 480
12.03.–13.04. 2 080 1 840 1 600 480 480
13.04.–18.04. 2 930 2 690 2 450 480 480
18.04.–01.05. 2 080 1 840 1 600 480 480
01.05.–30.06. 2 350 2 110 1 870 580 480
30.06.–03.09. 3 780 3 540 3 300 750 580
03.09.–31.10. 2 350 2 110 1 870 580 480
Cena za celý apartmán a přistýlku/noc se snídaní. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci
mimo termín 13.04.–18.04. kdy je minimum 4 noci.
§

Bungalov 1/3+1
Termín
Bungalov obsazený
P
P
3 osobami 2 osobami
D 12
03.01.–10.01. 3 340
3 100
480 480
10.01.–02.02. 2 520
2 280
480 480
02.02.–12.03. 2 620
2 380
480 480
12.03.–13.04. 2 180
1 940
480 480
13.04.–18.04. 3 030
2 790
480 480
18.04.–01.05. 2 180
1 940
480 480
01.05.–30.06. 2 790
2 550
580 480
30.06.–03.09. 4 220
3 980
750 580
03.09.–31.10. 2 790
2 550
580 480
Cena za celý bungalov a přistýlku/noc se snídaní. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci
mimo termín 13.04.–18.04. kdy je minimum 4 noci.
§

Bungalov 1/7+1
Termín
Bungalov obsazený
P
P
7 osobami 6 osobami 5 osobami
4 osobami
3 osobami
D 12
03.01.–10.01. 5 650
5 410
5 170
4 930
4 700
480
480
10.01.–02.02. 4 830
4 590
4 360
4 120
3 880
480
480
02.02.–12.03. 4 930
4 700
4 460
4 220
3 980
480
480
12.03.–13.04. 4 490
4 250
4 020
3 780
3 540
480
480
13.04.–18.04. 5 340
5 100
4 870
4 630
4 390
480
480
18.04.–01.05. 4 490
4 250
4 020
3 780
3 540
480
480
01.05.–30.06. 5 100
4 870
4 630
4 390
4 150
580
480
30.06.–03.09. 6 530
6 290
6 060
5 820
5 580
750
580
03.09.–31.10. 5 100
4 870
4 630
4 390
4 150
580
480
Cena za celý bungalov a přistýlku/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci mimo
termín 13.04.–18.04. kdy je minimum 4 noci.
§

AQUACITY POPRAD  POPRAD

a ddvou až čtyřlůžkových monoapartmánech a poko- Sle
jích
jíc s vlastním soc. zařízením. Aparmány a monoa- pro rodvina 15 %
y s dě
patmány mají vlastní kuchyňku, TV, CD, DVD a rádio.
pa
tmi
Pokoje mají společnou společenskou místnost s kuPo
chyňským koutem, TV, CD, DVD, rádiem.
ch
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
ST
SLEVY:
Parkování zdarma. Dětská postýlka.
SL
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 2 EUR/den (menší pes).
PŘ
Půjčovna
kol. Pobyt na jednu noc 10%.
Pů

Moderně zařízený rekreační dům ve stylu alpských
penzionů se nachází v malé obci, pouze 4 km od
vodní nádrže Liptovská Mara. V blízkosti se nachází
Aquapark Tatralandia a Gino Paradise Bešeňová.
U domu můžete využít zahradu, na které je zahradní
krb, ohniště a také dětské hřiště.
UBYTOVÁNÍ: Ve čtyř až šestilůžkových apartmánech

HOTEL SATEL  POPRAD

T
Termín
L
D 3–12
1/1
002.01.–17.04.
410
310
620
360
260
540
117.04.–01.07.
01.07.–03.09.
410
310
620
03.09.–23.12.
360
260
540
23.12.–02.01.
570
410
1 530
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Minimální délka silvestrovského pobytu je 5 nocí. Pobyt jen na
jednu noc za příplatek 10%.

R17.172
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
ST
Večeře
Ve formou 2 chodového menu 190 Kč/osoba a večeře,
če dítě do 12 let 140 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
SL
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Dí
20% sleva do Aquacity Poprad (900 m)
20
15% sleva do Thermalparku Vrbov (12 km)
15
30% sleva na skipasy ve Snowparku Lučivná (12 km)
30
20% sleva na skipasy ve Skicentru Lopušná dolina
20
(9 km)
PŘÍPLATKY: Pes, kočka 8 EUR/noc. Ubytování na
PŘ
jednu noc 65 Kč/osoba a noc.
jed

Hotel Satel se nachází ve městě Poprad, který je
vstupní bránou do Vysokých Tater.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích typu standard se sociálním zařízením, TV/SAT, radiem a připojením k internetu přes Wi-Fi.
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T
Termín
L 1/2
L 1/3 D 3–12 P 1/1
009.01.–30.06. 650
580
450
990
30.06.–01.09. 720
650
450
1 060
01.09.–28.12.
650
580
450
990
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci.
§

AquaCity je rájem s teplými, geotermálními plaveckými a relaxačními bazény s tobogány, klouzačkami,
dětskými vodními parky, bazény pro nejmenší, také
důmyslnými a atmosférickými bazény Blue Diamond
a Blue Sapphire se světelnými a zvukovými efekty,
laserovou show a simulujícími masážními tryskami.
Můžete
také využít lázeňský komplex Vitální svět
M
s jeho nádherně navrhnutými inhalačními a relaxačními
místnostmi, saunami, soláriem i sněžnou
x
jeskyní na zchlazení po povzbuzující sauně. V komje
plexu
se nachází tříhvězdičkový hotel AquaCity Seap
sons a čtyřhvězdičkový hotel Mountain View s pokoji
so
s výhledem na Vysoké Tatry, hotely nabízejí kvalitní
ubytování
za mimořádně dobrou cenu.
u
UBYTOVÁNÍ:
U
Na
N pokojích a v apartmánech je vysokorychlostní LAN
připojení
na internet.
p
Hotel
Riverside***
H
Ubytování
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
U
sociálním zařízením a TV/SAT. V pokojích Superior je
so
možnost
přistýlky.
m
Hotel
Seasons***
H
aa) Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením a TV/SAT. Pokoje jsou sladěny do
so
čtyř
čt ročních období.
b)
b Mezaninové pokoje s vlastním sociálním zařízením
a TV/SAT, jsou vhodné pro dvě dospělé osoby a dvě
děti.
d

R17.171
c) Ubytování v apartmá pro 2–4 osoby s ložnicí a obýva pokojem, s vlastním sociálním zařízením a TV/
vacím
SA
SAT.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře (bez
ná
nápojů)).
Možnost dokoupení obědů 465 Kč/osoba
o
a oběd,
dítě do 15 let 235 Kč/dítě a oběd.
SL
SLEVY:
Dí do 6 let bez nároku na lůžko zdarma. Parkování
Dítě
na hlídaném parkovišti v ceně pobytu.
Dv propojené dvoulůžkové pokoje spojovacími
Dva
dv
dveřmi
sleva 15%, platí pro rodiny s dětmi do 15 let.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Ště
Štědrovečerní menu 1 090 Kč/osoba a menu, dítě do
15 let 545 Kč/dítě a menu. Silvestrovské menu 3 100
Kč/osoba a menu, dítě do 15 let 1 550 Kč/dítě a menu.
Rekreační poplatek 0,70 EUR/osoba a den, platba na
místě.
Hotel Riverside
Termín
L
L Superior
1/1
04.01.–16.03. 1 750
2 160
2 690
16.03.–30.06. 1 620
2 020
2 420
30.06.–01.09. 1 750
2 160
2 690
01.09.–21.12.
1 620
2 020
2 420
21.12.–26.12.
1 750
2 160
2 690
26.12.–04.01. 1 890
2 310
2 970
Cena na osobu/noc s polopenzí, čajem a kávou na pokoji,
připojením k internetu, volným vstupem do aquaparku
a hlídaným parkovištěm. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
§
Hotel Seasons
Termín
L
1/1
L
L
P
pokoj
mezanin apartmá
04.01.–16.03. 2 180 3 800 2 990
3 800 1 360
16.03.–30.06. 1 900 2 990 2 580
2 860 1 360
30.06.–01.09. 2 180 3 800 2 990
3 800 1 360
01.09.–21.12. 1 900 2 990 2 580
2 860 1 360
21.12.–26.12. 2 180 3 800 2 990
3 800 1 360
26.12.–04.01. 2 590 4 630 3 540
4 490 1 640
Cena na osobu/noc s polopenzí, čajem a kávou na pokoji,
internetovým připojením, volným vstupem do aquaparku
a Fire & Water Wellness & Spa a hlídaným parkovištěm.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
HOTEL TRIGAN BANÍK  ŠTRBSKÉ PLESO
D í tě d

ZDARoM8 let
A

Hotel Baník je postaven v atraktivním prostředí
Vysokých Tater při Novém Štrbském plese na území
Tatranského národního parku. Hotel nabízí kavárnu,
noční klub, biliard, fitness centrum s komplexním
regeneračně – rehabilitačním centrem.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, rádiem, trezorem, telefonem a připojením k internetu přes Wi-Fi. V hotelu se nacházejí bezbariérové pokoje pro hendikepované.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu). Možnost dokoupení obědů formou menu 245
Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 195 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování
zdarma.
BONUS: Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu
Odborár v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do
wellness centra v hotelu Urán v Tatranské Lomnici.
Sleva 30% na vstup do Wellness světa regenerace
a oddychu v hotelu Baník ve Štrbském Plese. Sleva
30% na vstup do krytého bazénu s termální vodou
v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech.
V období 24.06.–02.09. navíc: animace pro děti
a dospělé, pohádkový dětský koutek a 1x týdně taneční večer nebo karaoke show.

HOTEL FIS  ŠTRBSKÉ PLESO
Sleva
za vča až 15 %
sný
nák u

p

AKCE

7=6,
6

R17.173

LÁZNĚ NOVÝ SMOKOVEC  NOVÝ SMOKOVEC

PŘÍPLATKY:
PŘ
Příplatek
za neobsažené lůžko ve dvoulůžkovém poPř
koji
ko 220 Kč/noc. Zvíře 10 EUR/noc. Rekreační poplatek
1 EEUR/osoba a den.
Relax
Re pohoda a Víkend Relax: Neomezený vstup
do Wellness světa regenerace a oddychu (bazény
a ssauny), volný vstup do fitness, 1x za pobyt zapůjčení
če holí Nordic Walking na jeden den a parkování.

=5, 5
=4, 4
=3

Hotel s jedinečným umístěním, oáza pro sportovce
hledající ty nejlepší podmínky pro kvalitní trénink
a také pro nás všechny ostatní toužící po dokonalé relaxaci a odpočinku v srdci slovenských velehor. Hostům je k dispozici restaurace, denní bar, tělocvična,
fitcentrum, sauna, stolní tenis a biliard.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a balkonem.
V hotelu lze zajistit ubytování v rodinných pokojích
až pro 4 osoby.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze,
dle druhu pobytu.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Sleva 15% za včasný nákup do 30.04.2017 na termíny 30.06.–03.09.2017.
Sleva 10% při objednání pobytu 21 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 01.11.–27.12.2016,
03.01.–01.05.2017 a 30.06.–03.09.2017 u pobytu se
snídaní i polopenzí.
Sleva 10% při objednání pobytu 14 dní před příjezdem, sleva platí v termínu 01.05.–30.06.2017
a 03.09.–31.10.2017 u pobytu se snídaní i polopenzí.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.–
27.12.2016 a 03.01.–31.10.2017, pouze u pobytu se
snídaní.
Akce 4=3, 5=4 a 6=5 (1 noc zdarma) platí
v termínu 01.12.–27.12.2016, 10.01.–02.02.2017,

T
Termín
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
110.12.–23.12. 1 170 820 940 590 2 noci
223.12.–29.12. 1 630 1 140 1 310 820 3 noci
229.12.–02.01. 2 300 1 610 1 840 1 150 4 noci
02.01.–11.03. 1 430 1 000 1 140 710 2 noci
11.03.–13.04. 1 260 880 1 010 630 2 noci
13.04.–18.04. 1 630 1 140 1 310 820 3 noci
18.04.–06.05. 1 170 820 940 590 2 noci
06.05.–27.05. 1 230 860 980 620 2 noci
27.05.–24.06. 1 350 950 1 080 680 2 noci
24.06.–02.09. 1 470 1 030 1 180 740 2 noci
02.09.–30.09. 1 350 950 1 080 680 2 noci
30.09.–09.12. 1 230 860 980 620 2 noci
Cena na osobu/noc s polopenzí a 1x za pobyt vstup do Wellness světa regenerace a oddychu. Nástup možný kdykoliv.
MDP= minimální délka pobytu.
§
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
ubytování s polopenzí ZDARMA.
Relax pohoda L
D 15
P
D 15 P
10.12.–23.12. 4 060 2 850 3 330 2 120
23.12.–29.12. 5 480 3 840 4 470 2 840
02.01.–11.03. 4 840 3 390 3 960 2 510
11.03.–13.04. 4 330 3 040 3 550 2 260
13.04.–18.04. 5 480 3 840 4 470 2 840
18.04.–06.05. 4 060 2 850 3 330 2 120
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Pobyt lze objednat 2x za sebou na 6 nocí. §
Víkend Relax
L
D 15
P
D 15 P
10.12.–23.12. 2 640 1 860 2 150 1 370
02.01.–11.03. 3 160 2 210 2 570 1 630
11.03.–13.04. 2 820 1 980 2 300 1 460
18.04.–06.05. 2 640 1 860 2 150 1 370
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
§

R17.175
12
12.03.–13.04.2017, 18.04.–30.06.2017 a 03.09.–
31
31.10.2017 pouze u pobytu se snídaní.
Slevy a AKCE 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3 nocí nelze
Sl
zkombinovat.
zk
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem (do 15 kg) 15 EUR/den.
PŘ
Ro
Rodinný pokoj 1 240 Kč/noc. Vánoční večeře 1 025
Kč/osoba a večeře, dítě 6–12 let 655 Kč/dítě a večeře.
Kč
Silvestrovský večer 2 730 Kč/osoba a večer, dítě 6–12
Si
let 1 365 Kč/dítě a večer.
le
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
01.12.–23.12. 1 160
990
680
1 810
23.12.–27.12. 1 260 1 190
790
2 010
27.12.–03.01. 2 300 1 530 1 060 4 080
03.01.–10.01. 1 530 1 190
790
2 550
10.01.–02.02. 1 300 1 130
720
2 080
02.02.–12.03. 1 450 1 190
790
2 380
12.03.–13.04. 1 160
990
680
1 810
13.04.–18.04. 1 450 1 360
890
2 380
18.04.–01.05. 1 160
990
680
1 810
01.05.–30.06. 1 140 1 060
650
1 770
30.06.–03.09. 1 310 1 130
680
2 110
03.09.–31.10. 1 140 1 060
650
1 770
Cena na osobu/noc s polopenzí, volný vstup do wellness centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci mimo termín 27.12.–03.01., kdy je minimum 5 nocí
a mimo termín 13.04.–18.04. kdy je minimum 4 noci.
§
Rekreační pobyt se snídaní
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
01.12.–23.12.
820
650
480
1 470
23.12.–27.12.
920
850
580
1 670
03.01.–10.01. 1 190
850
580
2 210
10.01.–02.02. 960
790
510
1 740
02.02.–12.03. 1 110
850
580
2 040
12.03.–13.04.
820
650
480
1 470
18.04.–01.05. 820
650
480
1 470
01.05.–30.06. 800
720
450
1 430
30.06.–03.09. 970
790
480
1 770
03.09.–31.10.
800
720
450
1 430
Cena na osobu/noc se snídaní, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci.

R17.174
D í tě d

o 15 le

t

A
ZDARM

A7=K6, 1C4=E12
Hotel Branisko
Hotely Palace, Branisko, Palace Grand
Lázně Novy Smokovec patři k nejvýznamnějším
klimatickým lázním na Slovensku. Jsou situované
v centru Tatranského národního parku přímo v turistickém centru.
UBYTOVÁNÍ:
a) Pokoje standard MINI s balkonem a standard bez
balkonu v hotelu Palace a Branisko. V pokoji standard
MINI je lůžko s šířkou 140 cm, menší rozměr pokoje,
vlastní sociální zařízení, TV, a Wi-Fi. V pokoji standard
jsou 2 lůžka vlastní sociální zařízení TV a Wi-Fi.
b) Pokoje standard s balkonem v hotelu Palace a Branisko mají 2 lůžka, vlastní sociální zařízení TV a Wi-Fi.
Pokoje Grand bez balkonu v hotelu Palace Grand,
mají 2 lůžka minibar, TV, trezor, vlastní sociální zařízení, župan, fén a připojení k internetu.
c) Pokoje Grand s balkonem v hotelu Palace Grand,
mají 2 lůžka minibar, TV, trezor, vlastní sociální zařízení, župan fén a připojení k internetu.
d) Pokoje standard plus s balkonem v hotelu Palace,
mají 2 lůžka, vlastní sociální zařízení, sedací soupravu,
rychlovarnou konvici, ledničku, TV, trezor a Wi-Fi.
e) Pokoje Severka v hotelu Palace, mají 2 lůžka TV,
Wi-Fi, umyvadlo, balkon s výhledem na Tatry, společnou koupenu a WC na chodbě.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně, polopenze nebo plná penze
dle druhu pobytu. Možnost dokoupení večeří nebo
obědů za 150 Kč/osoba a večeře nebo oběd.
SLEVY:
Akce 7=6, 14=12 a 21=18 nocí. Dospělá osoba na
přistýlce sleva 25%. Děti do 15 let na přistýlce
mají ubytování zdarma, platí jen stravování.
Děti do 6 let doplácí snídaně 35 Kč/dítě a snídaně, večeře 65 Kč/dítě a večeře. Děti 6–15 doplácí snídaně 95
Kč/dítě a snídaně, večeře 125 Kč/dítě a večeře.
BONUS:
Připojení na internet, tělocvična s fitness, knihovna,
společenské hry a dětský koutek. 10% sleva v restauraci Svišť a 15% sleva do AQUACITY Poprad.
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj 375 Kč/pokoj a noc. Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a noc, platba na místě. Parkovné 2 EUR/den.
Poznámka:
Procedury se podávají denně mimo neděle a svátky,
dospělým a dětem od 18 let. Vstup do wellness je

Hotel Palace
možný
m
od 6 let. Ceny neplatí v období Velikonoc.
V ceně Rekreačního pobytu:
Volný vstup do Relax zóny s bazénem, každé 3 noci 1x
volný vstup do wellness.
V ceně Seniorského pobytu 55+:
Lékařská konzultace, 2 léčebné procedury denně
a volný vstup do Relax zóny s bazénem.
V ceně léčebného pobytu Klasik:
Lékařská konzultace, 20 léčebných procedur a volný
vstup do Relax zóny s bazénem, 2x vstup do wellness. K tomuto pobytu je nutné si přinést zdravotní
dokumentaci a dodržovat indikace a kontraindikace
lázeňské léčby.
V ceně léčebného pobytu Tip:
Lékařská konzultace, 2 léčebné procedury denně
a volný vstup do Relax zóny s bazénem, 1x vstup do
wellness.
Rekreační pobyt
Termín
La
Lb
Lc
Ld
Le
01.01.–15.06. 930 1 040 1 310 1 310 770
15.06.–15.10. 1 200 1 310 1 580 1 580 1 040
15.10.–29.12. 930 1 040 1 310 1 310 770
Cena za osobu/noc se snídaní a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. AKCE 7=6 nocí. Ceny neplatí v období
Velikonoc.
§
Seniorský pobyt 55+
Termín
La
Lb
Lc
Ld
Le
01.01.–15.06. 1 040 1 120 1 390 1 390 900
15.06.–15.10. 1 150 1 230 1 500 1 500 1 010
15.10.–29.12. 1 040 1 120 1 390 1 390 900
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí. AKCE 7=6 nocí.
Ceny neplatí v období Velikonoc.
§
Léčebný pobyt Klasik
Termín
La
Lb
Lc
Ld
Le
01.01.–15.06. 1 090 1 200 1 470 1 470 930
15.06.–15.10. 1 260 1 360 1 640 1 640 1 090
15.10.–29.12. 1 090 1 200 1 470 1 470 930
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup
možný kdykoliv mimo pátek a sobotu. Minimální délka
pobytu je 10 nocí. AKCE 14=12 a 21=18 nocí. Ceny neplatí
v období Velikonoc.
§
Léčebný pobyt Tip
Termín
La
Lb
Lc
Ld
Le
01.01.–15.06. 1 170 1 280 1 550 1 550 1 010
15.06.–15.10. 1 280 1 390 1 660 1 660 1 120
15.10.–29.12. 1 170 1 280 1 550 1 550 1 010
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí. AKCE 7=6 nocí.
Ceny neplatí v období Velikonoc.
§

PPENZION MONTY RANCH  ŠTÔLA

D í tě

ZDAdRoM12 let
A
RRodinný penzion se nachází jen 9 km od známého
ly
lyžařského střediska Štrbské pleso a 5 km od lyžařsského střediska Lopušná dolina. V areálu penzionu se
nachází
n
finská sauna s bazénem a dětské hřiště.
UUBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou
ppřistýlek (roztahovací gauč) s manželskou postelí
a vlastním sociálním zařízením. Třílůžkové pokoje
s manželskou postelí a jedním lůžkem a vlastním

R17.176
sociálním zařízením. Čtyřlůžkové pokoje jsou mezoso
netové.
V pokoji na poschodí se nachází manželská
ne
postel
po a na přízemí se nachází dvě jednolůžkové postele, roztahovací gauč a vlastní sociální zařízení.
ste
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení sníST
daní
da 140 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 85 Kč/dítě
a ssnídaně. Možnost dokoupení večeří 170 Kč/osoba
a vvečeře, dítě do 12 let 115 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma.
SL
T
Termín
L 1/2 L 1/3 L 1/4 P 1/2 MDP
008.01.–31.03. 530 480 470 280 3 noci
331.03.–14.04. 400 410 360 280 2 noci
14.04.–18.04. 530 480 470 280 3 noci
18.04.–14.06. 400 410 360 280 2 noci
14.06.–11.09. 530 480 470 280 3 noci
11.09.–14.12. 400 410 360 280 2 noci
14.12.–25.12. 530 480 470 280 3 noci
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
RESORT TATRY HOLIDAY  VEĽKÝ SLAVKOV
D í tě d

ZDARoM12 let
A

Sleva
pob 13 %
yt NE
–PÁ

Vilkové studia Tatry Holiday

Resort Tatry Holiday se nachází ve Vysokých Tatrách
v obci Veľký Slavkov, vzdálený cca 3 km od Popradu,
7 km od Starého Smokovce a 8 km od Tatranské Lomnice. V blízkosti areálu je autobusová zastávka (cca
200 m) a železniční stanice je cca 900 m.
UBYTOVÁNÍ:
Chatky Tatry Holiday:
V chatkách je 4–6 lůžek a možnost 2 přistýlek. Dolní
podlaží tvoří obývací místnost s rozkládací pohovkou
pro 2 osoby, jídelní kout a TV/SAT. V chodbě je kuchyňský kout s chladničkou, mikrovlnkou, dvouplotýnkovým vařičem a rychlovaznou konvicí. V přízemí
je i koupelna a WC. Na poschodí je ložnice se dvěmi
lůžky a druhá ložnice se čtyřmi lůžky.
Domečky Tatry Holiday:
V domečcích je 6 lůžek, možnost 6 přistýlek a je
u nich terasa 10 m2. Dolní podlaží tvoří obývací pokoj s dvěmi roztahovacími pohovkami typu klik-klak,
plně vybavená kuchyňka (dvou plotýnkový vařič, mikrovlnka, rychlovazná konvice, hrnce, talíře, příbory)
s jídelní částí pro 4 až 6 osob, TV (UPC-200 programů),
samostatné WC a koupelna.
Horní podlaží tvoří dva pokoje, v každém pokoji je
manželská postel a jedna roztahovací postel pro
1–2 dospělé osoby.
Vilková studia Tatry Holiday:
Studia 1/2 + 1 jsou ve vilkách. V každé vilce jsou dvě
samostatná studia. Studio má dvě lůžka a roztahovací pohovku pro 1 osobu, mini kuchyňku s chladničkou, mikrovlnou troubou a varnou konvicí. Studio
má TV, vlastní sociální zařízení, terasu nebo balkon
a parkoviště.
Apartmánový dům Tatry Holiday:
Šestilůžkové apartmány (6 + 2) mají dvě třílůžkové
ložnice, obývací pokoj s dvěma přistýlkami, TV/SAT,
kuchyň s jídelním koutem s chladničkou, mikrovlnou
troubou a varnou konvicí a vlastní sociální zařízení,
internetová přípojka.

R17.177

GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC  STARÝ SMOKOVEC

Čt
Čtyřlůžkové podkrovní apartmány (4 + 2) mají Sleva
je
jednu ložnici s dvěma lůžky, obývací místnost za včasnaž 15 %
ý nák
s ddvěma lůžky a možností dvou přistýlek. Apartmány
up
mají kuchyňský kout, sprchu, WC, TV a internetovou
m
přípojku.
př
Dvojlůžkové podkrovní studia jsou s dvěmi přistýlDv
kami a kuchyňským koutem. Každé studio má vlastní
ka
sprchu, WC, TV a internetovou přípojku.
sp
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 155 Kč/
Vla
osoba a snídaně, dítě do 12 let 100 Kč/dítě a snídaně.
os
Možnost dokoupení večeří 180 Kč/osoba a večeře,
M
dítě do 12 let 155 Kč/dítě a večeře.
dít
7=6,
6=5,
5=4,
SLEVY: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. ParSL
4=3
kování zdarma.
Sleva 13% při pobytu ne–pá, platí v termínu Grandhotel**** je situovaný v centru Starého
31.03.–14.06.2017 a 11.09.–14.12.2017 (sleva není Smokovce, který je hlavním uzlem Vysokých Tater.
V hotelu je Restaurant Lefevre, Wilson Bar a Castro
z ceny přistýlky).
PŘÍPLATKY: Přistýlka 370 Kč/osoba a noc. Vratná Café. V hotelu je sauna, masáže, tepidárium, bazén
kauce 70 EUR/ubytování, platba na místě. Rekreační a celá řada terapií, které zkrášlují vaše tělo z vnitřku
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě. Dětská i z venku exkluzivní kombinací inovativních spa procedur a wellness kultury.
postýlka 465 Kč/pobyt.
UBYTOVÁNÍ: Pokoje zařízené v secesním stylu jsou
Termín
Domečky
Chatky MDP
dvoulůžkové standard s možností přistýlky s vlastním
1/4 1/6+6 1/4 1/6+2 1/5 1/5+2
sociálním zařízením, TV/SAT, rádio, telefon, minibar,
LUX LUX
trezor, bezplatné Wi-Fi připojení, župany a papučky.
14.12.–25.12. 2 420 2 700 1 770 2 040 2 420 2 590 2
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze,
25.12.–08.01. 4 060 4 060 3 510 3 510 3 510 3 780 5
dle druhu pobytu.
08.01.–25.01. 2 420 2 700 1 770 2 040 2 420 2 590 2
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
25.01.–31.03. 2 700 2 970 1 880 2 150 2 560 2 700 3
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
31.03.–14.06. 2 150 2 420 1 610 1 880 1 880 2 150 1
Sleva 15% za včasný nákup do 30.04.2017 na ter14.06.–10.07. 2 420 2 700 1 770 2 040 2 420 2 590 2
míny 30.06.–03.09.2017.
10.07.–21.08. 2 700 2 970 1 880 2 150 2 560 2 700 3
Sleva 10% při objednání pobytu 21 dní před pří21.08.–11.09. 2 420 2 700 1 770 2 040 2 420 2 590 2
jezdem, sleva platí v termínu 01.11.–27.12.2016,
11.09.–14.12. 2 150 2 420 1 610 1 880 1 880 2 150 1
03.01.–01.05.2017 a 30.06.–03.09.2017 u pobytu se
Cena za celý domeček nebo chatku a přistýlky v domečku nebo
snídaní i polopenzí.
chatce/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP =
Minimální délka pobytu.
§
Sleva 10% při objednání pobytu 14 dní před příTermín
Apartmánový dům
Vilky MDP
jezdem, sleva platí v termínu 01.05.–30.06.2017
Studio Apartmán Studio
a 03.09.–31.10.2017 u pobytu se snídaní i polopenzí.
1/2+2 1/4+2 1/6+2 1/2+1
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.–
14.12.–25.12. 930 1 740 2 150 930 2 noci
27.12.2016 a 03.01.–31.10.2017, pouze u pobytu se
25.12.–08.01. 1 880 2 970 3 510 1 880 5 nocí
snídaní.
08.01.–25.01. 930 1 740 2 150 930 2 noci

AKCE

25.01.–31.03. 1 200 2 420 2 700 1 200 3 noci
31.03.–14.06. 790 1 340 1 880 790 1 noc
14.06.–10.07. 930 1 740 2 150 930 2 noci
10.07.–21.08. 1 200 2 420 2 700 1 200 3 noci
21.08.–11.09. 930 1 740 2 150 930 2 noci
11.09.–14.12. 790 1 340 1 880 790 1 noc
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu nebo
apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP
= Minimální délka pobytu.
§

APARTMÁNY KOLIBA KAMZÍK  STARÝ SMOKOVEC

R17.179

Sleva
pob 15 %
yt NE
–PÁ
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va
vanou nebo sprchovým koutem.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně
fo
formou bufetu, večeře tříchodové, výběr ze 3 menu
a salátový
s
bufet).
SL
SLEVY: První dítě do 6 let bez nároku na lůžko nebo
př
přistýlku s polopenzí zdarma. Druhé dítě do 6 let na
př
přistýlce se snídaní 465 Kč/dítě a noc.
PŘ
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
pl
platba na místě. Pobyt se psem 20 EUR/den. Štědro
rovečerní večeře 1 240 Kč/osoba a večeře, dítě 6–15
let 620 Kč/dítě a večeře. Silvestrovský příplatek all
in
inclusive 5 270 Kč/osoba a večer, dítě 6–15 let 2 950/
dít
dítě a večer.

ZDARoM12 let
A

Apartmány Koliba Kamzík se nacházejí přímo v srdci
Vysokých Tater ve Starém Smokovci. Starý Smokovec
je nejstarší tatranská osada na úbočí Slavkovského
štítu a centrum Vysokých Tater. Starý Smokovec patří
mezi významné tatranské středisko cestovního ruchu.
V nejbližším okolí se nachází množství turistických
tras dostupných v zimě i v létě, fantastické přírodní
scenérie, čistá příroda a malebné vesničky.
UBYTOVÁNÍ: Ubytování ve 4 stylově zařízených apartmánech pro 2–4 osoby a 4 studiích pro 2–4 osoby.
Každé studio nebo apartmán je vybaveno pohodlnými postelemi „spring box“, rozkládací pohovkou,
kuchyňským koutem (lednice, mikrovlnná trouba,
varná konvice, základní inventář), koupelnou se sprchovým koutem a WC.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně.
SLEVA: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma.
Sleva 15% při pobytu ne–pá, platí v termínu

Rekreační pobyt s polopenzí
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
01.12.–23.12. 1 360 1 260
790
2 150
23.12.–27.12. 1 520 1 470
920
2 450
27.12.–03.01. 2 860 1 770 1 300 5 140
03.01.–10.01. 2 200 1 770 1 300 3 810
10.01.–02.02. 1 520 1 400
920
2 450
02.02.–12.03. 1 690 1 470
920
2 790
12.03.–13.04. 1 360 1 260
790
2 150
13.04.–18.04. 1 860 1 700 1 230 3 130
18.04.–01.05. 1 360 1 260
790
2 150
01.05.–30.06. 1 380 1 230
820
2 180
30.06.–03.09. 1 500 1 330
850
2 420
03.09.–31.10. 1 380 1 230
820
2 180
Cena na osobu/noc s polopenzí, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci mimo termín 27.12.–03.01., kdy je minimum 5 nocí a mimo termín 13.04.–18.04. kdy je minimum
4 noci.
§
Rekreační pobyt se snídaní
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
01.12.–23.12.
960
850
510
1 740
23.12.–27.12. 1 110 1 060
650
2 040
03.01.–10.01. 1 790 1 360 1 020 3 400
10.01.–02.02. 1 110
990
650
2 040
002.02.–12.03. 1 280 1 060
650
2 380
112.03.–13.04.
960
850
510
1 740
850
510
1 740
118.04.–01.05. 960
001.05.–30.06. 970
820
550
1 770
920
580
2 010
330.06.–03.09. 1 090
003.09.–31.10.
970
820
550
1 770
CCena na osobu/noc se snídaní, volný vstup do wellness
ccentra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internnetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
ppobytu jsou 2 noci.

GRAND HOTEL BELLEVUE  HORNÝ SMOKOVEC

D í tě d

R17.178

Akce 4=3 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.–
Ak
27.12.2016, 10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.2017,
27
18.04.–30.06.2017 a 03.09.–31.10.2017 pouze u po18
bytu se snídaní.
by
Akce 5=4 a 6=5 (1 noc zdarma) platí v termínu
Ak
01.12.–27.12.2016, 10.01.–02.02.2017, 12.03.–
01
13
13.04.2017 a 18.04.–31.10.2017, pouze u pobytu se
snídaní.
sn
Slevy a AKCE 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3 nocí nelze
Sle
zkombinovat.
zk
PŘÍPLATKY:
PŘ
Po
Pobyt se psem 15 EUR/den. Rekreační poplatek 1 EUR/
den platí se při příjezdu. Pokoj LUX 620 Kč/pokoj a noc.
de
Ap
Apartmán 2 170 Kč/apartmán a noc. Vánoční večeře
2 0020 Kč/osoba a večeře, dítě 6–12 let 1 210 Kč/dítě
a vvečeře. Silvestrovský večer 3 570 Kč/osoba a večer,
dítě 6–12 let 1 925 Kč/dítě a večer.

31.03.–14.06.2017
31
.03.–14.06.2017 a 11.09.–14.12.2017 (sleva není
z ceny přistýlky).
PŘÍPLATKY:
Vratná záloha 70 EUR/studio nebo apartmán a pobyt. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba
na místě. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt. Parkování
5,6 EUR/den.
Termín
St 1/2 + 2 Ap 1/2 + 2 P
MDP
14.12.–25.12. 1 740
2 020
370 2 noci
25.12.–08.01. 2 420
2 970
460 5 nocí
08.01.–25.01. 1 740
2 020
370 2 noci
25.01.–31.03. 1 880
2 420
370 3 noci
31.03.–14.06. 1 470
1 740
370 1 noc
14.06.–11.09. 1 880
2 420
370 3 noci
11.09.–14.12. 1 470
1 740
370 1 noc
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu
nebo apartmánu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
MDP = Minimální délka pobytu.

Hotelový komplex Grand hotel Bellevue se nachází
v centru Vysokých Tater – v Horném Smokovci –
v nadmořské výšce 1 010 m na úpatí Slavkovského
štítu, na místě nazvaném Pěkná Vyhlídka. V hotelu
můžete využít restauraci Savarin, Slovenskou restauraci, lobby bar, Lucullus bar, bowling bar, wellness
centrum (bazén 20×10 m, vířivky, 5 saun, procedury
a masáže), fitness centrum a možnostmi sportovních
aktivit, je hotel ideálním místem pro váš aktivní odpočinek, pracovní setkání nebo rodinné oslavy.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s manželskou postelí nebo s oddělenými lůžky s možností
1 přistýlky. V jednolůžkových pokojích pro obchodní
cestující vybavené vším pro potřebný byznys.
Každý pokoj je vybaven minibarem, TV/SAT, telefonem s přímou volbou, připojením na vysokorychlostní
internet, vlastním trezorem, fénem a pracovním stolem. Můžete si vybrat pokoj s koupelnou s klasickou

Termín
L 1/2
P
L 1/1
08.01.–31.05. 1 360
1 190
1 870
31.05.–10.10.
1 530
1 330
2 110
10.10.–23.12.
1 360
1 190
1 870
23.12.–08.01. 2 075
1 530
2 825
Cena za osobu/ noc s polopenzí, vstupem do bazénu a whirlpool, připojení k internetu a parkováním. Nástup na pobyt
je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
PENZION BAĎO  STARÁ LESNÁ

Penzion Baďo se nachází v obci Stará Lesná, na úpatí
Vysokých Tater. V zimě můžete využít horského lyžování a také turistiku. V zimě můžete využít úschovny
na lyže, která se nachází v prostorách penzionu. Relax centrum je nezbytnou součástí tohoto objektu.
Obsahuje vířivku, saunu a posilovnu.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností

R17.181

T
Termín
L
P
D 3–12 D 3–12 P
004.01.–19.03. 5 240 4 250 3 540 2 720
119.03.–13.04. 4 490 3 570 2 380 1 910
229.04.–17.06. 4 490 3 570 2 380 1 910
17.06.–17.09. 5 240 4 250 3 540 2 720
17.09.–29.10. 4 490 3 570 2 380 1 910
27.12.–03.01. 7 140 6 800 3 570 2 890
Cena na osobu/týden s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
v sobotu (so–so) nebo v neděli (ne–ne). Minimální délka
pobytu je 7 nocí.
§

HOTEL TITRIS ODBORÁR  TATRANSKÁ LOMNICA

R17.183

D í tě d

na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu
v hotelu Baník ve Štrbském Plese. Sleva 30% na
vs
vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu
M
Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hote
telu Hutník v Tatranských Matliarech.
V období 24.06.–02.09. navíc: animace, pohádko
kový dětský koutek a 1x týdně večer s hudbou
PŘ
PŘÍPLATKY:
Ne
Neobsazené lůžko 220 Kč/osoba a noc. Rekreační popl
platek 1 EUR/osoba a den, platba na místě. Pobyt se
zv
zvířetem není možný.
W
Wellness pobyt Mini:
1x nápoj k večeři, 3x 2 hod. vstup do Aqua Relax centra do „Mix Zóny“ (bazénová a saunová část). Parková zdarma.
Hotel Odborár se nachází v klidném prostředí ne- vání
daleko Tatranské Lomnice v blízkosti tatranského Rekreační pobyt
muzea TANAPU. V hotelu je restaurace, denní bary, Termín
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
vinárna s diskotékou, salonek, ruční a vodní masáže, 18.12.–23.12. 1 070 750 860 540 2 noci
perličkové koupele, krytý bazén (25 x 12,5 m) s vy- 23.12.–29.12. 1 530 1 070 1 220 770 3 noci
hřívanou vodou, sauna, úschova sportovních potřeb, 29.12.–02.01. 2 150 1 510 1 720 1 080 4 noci
biliard, ruské kuželky. V Tatranské Lomnici se nachází 02.01.–11.03. 1 340 940 1 070 670 2 noci
i nástupní stanice kabinkové lanovky na Skalnaté 11.03.–13.04. 1 140 800 920 570 2 noci
Pleso s možností přestupu na visutou lanovku na 13.04.–18.04. 1 530 1 070 1 220 770 3 noci
Lomnický štít.
18.04.–06.05. 1 070 750 860 540 2 noci
UBYTOVÁNÍ:
06.05.–27.05. 1 150 810 920 580 2 noci
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, 27.05.–24.06. 1 260 880 1 010 630 2 noci
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, te- 24.06.–02.09. 1 430 1 000 1 170 720 2 noci
lefonem a připojením na internet.
02.09.–30.09. 1 260 880 1 010 630 2 noci
30.09.–09.12. 1 150 810 920 580 2 noci
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou Cena na osobu/noc s polopenzí a 1x za pobyt vstup na 2 hod.
Aqua Relax centra do Mix Zóny. Nástup možný kdykoliv.
bufetu). Možnost dokoupení obědů formou menu 245 do
MDP = minimální délka pobytu viz tabulka.
§
Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 195 Kč/dítě a oběd.
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
SLEVY:
ubytování s polopenzí ZDARMA.
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Wellness pobyt Mini
BONUS:
Termín
L
D 15
P
D 15 P
1x za pobyt vstup do Aqua Relax centra – MIX zóna, 10.12.–23.12. 3 610 2 620 2 950 1 960
internetové připojení na pokoji, Wi-Fi v společen- 02.01.–11.03. 4 440 3 200 3 610 2 370
ských prostorách.
11.03.–13.04. 3 840 2 780 3 130 2 070
Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár 18.04.–06.05. 3 610 2 620 2 950 1 960
v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do wellness Cena na osobu/3 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
§
centra v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva 30% Pobyt leze objednat 2x za sebou na 6 nocí.

ZDARoM8 let
A

VILA ANIČKA
Č  TATRANSKÁ LOMNICA
D í tě d

ZDARoM12 let
A

Sleva
pob 14 %
yt NE
–PÁ

Vila Anička, se nachází jen 50 m od hlavní budovy Resortu Beatrice v blízkosti centra Tatranské Lomnice.
UBYTOVÁNÍ: Dvoupodlažní domek vhodný pro
4–6 osob. V domku se nachází 4 pevná lůžka s možností 2 přistýlek. V přízemí je obývací místnost, TV/
SAT, kuchyňský kout a vlastní soc. zařízení. Na patře
je pokoj s manželskou postelí a dvěma lůžky.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení

GRANDHOTEL PRAHA  TATRANSKÁ LOMNICA

Sleva
př
přistýlky s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
a
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně roz- za včasný ž 15 %
nák u
šíř
šířené kontinentální, večeře servírované).
p
SLEVY: Dítě do 3 let včetně bez nároku na lůžko
SL
a sslužby zdarma.
BONUS: K pobytu navíc 1x sauna, 1x fitness, připojení
BO
na internet přes Wi-Fi, lyžárna a parkování na uzavřeném parkovišti.
vř

R17.185
snídaní 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 100 Kč/
sn
dítě a snídaně. Stravování ve Vile Beatrice.
dí
SLEVY: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma.
SL
Sleva 14% při pobytu ne–pá, platí v termínu
Sl
31.03.–14.06.2017 a 11.09.–14.12.2017 (sleva není
31
z cceny přistýlky).
PŘÍPLATKY: Vratná záloha 70 EUR/apartmán a pobyt.
PŘ
Dětská postýlka 465 Kč/pobyt.
Dě
T
Termín
Ap 1/4+2
P
MDP
225.12.–08.01.
3 790
460
5 nocí
008.01.–25.01.
2 150
370
2 noci
225.01.–31.03.
2 420
370
3 noci
31.03.–14.06.
1 880
370
1 noc
14.06.–10.07.
2 150
370
2 noci
10.07.–21.08.
2 420
370
3 noci
21.08.–11.09.
2 150
370
2 noci
11.09.–14.12.
1 880
370
1 noc
Cena za apartmán a přistýlky/noc s vlastní stravou. Nástup
možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

AKCE

7=6,
6

=5, 5
=4, 4
=3

Grandhotel Praha je situovaný v Tatranské Lomnici na
úpatí Lomnického štítu. Ve Wellness & Spa je bazén
s vodními atrakcemi, Whirpool, finská sauna.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích standard
s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, rádio, telefon a minibar.
STRAVOVÁNÍ:
S
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze.
SLEVY:
S
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nnebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
SSleva 15% za včasný nákup do 30.04.2017 na term
míny 30.06.–03.09.2017.
SSleva 10% při objednání pobytu 21 dní před příjezdem,
je
sleva platí v termínu 01.12.–27.12.2016,
03.01.–01.05.2017
0
a 30.06.–03.09.2017 u pobytu se
snídaní
sn
i polopenzí.
Sleva
S
10% při objednání pobytu 14 dní před příjezdem,
je
sleva platí v termínu 01.05.–30.06.2017
a 03.09.–31.10.2017 u pobytu se snídaní i polopenzí.
A
Akce
7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.–
2
27.12.2016
a 03.01.–31.10.2017, pouze u pobytu se
sn
snídaní.
A
Akce
4=3 (1 noc zdarma) platí v termínu 01.12.–
2
27.12.2016,
10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.2017,
18
18.04.–30.06.2017
a 03.09.–31.10.2017 pouze u pob se snídaní.
bytu
A
Akce
5=4 a 6=5 (1 noc zdarma) platí v termínu
0
01.12.–27.12.2016,
10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.
2 a 18.04.–31.10.2017, pouze u pobytu se snídaní.
2017

R17.182

Slevy
Sle a AKCE 7=6, 6=5, 5=4 a 4=3 nocí nelze
zkombinovat.
zk
PŘÍPLATKY:
PŘ
Pokoj
Po LUX 930 Kč/pokoj a noc. Pokoj Classic 310 Kč/
pokoj
po a noc (do 01.05.2017). Pokoj Classic 620 Kč/pokoj
ko a noc (od 01.05.2017). Apartmán 2 170 Kč/apartmán
m a noc. Vánoční večeře 1 830 Kč/osoba a večeře,
dítě
dí 6–12 let 1 085 Kč/dítě a večeře. Silvestrovský
večer
ve 3 410 Kč/osoba a večer, dítě 6–12 let 1 830 Kč/
dítě
dí a večer.
R
Rekreační
pobyt s polopenzí
TTermín
L
P D 6–12 P 1/1 MDP
001.12.–23.12. 1 360 1 260 790 2 150 2 noci
223.12.–27.12. 1 520 1 470 920 2 450 2 noci
27.12.–03.01. 2 860 1 770 1 300 5 140 5 nocí
03.01.–10.01. 2 250 1 770 1 300 3 910 2 noci
10.01.–02.02. 1 520 1 400 920 2 450 2 noci
02.02.–12.03. 1 690 1 470 920 2 790 2 noci
12.03.–13.04. 1 360 1 260 790 2 150 2 noci
13.04.–18.04. 1 860 1 700 1 230 3 130 4 noci
18.04.–01.05. 1 360 1 260 790 2 150 2 noci
01.05.–30.06. 1 380 1 230 820 2 180 2 noci
30.06.–03.09. 1 500 1 330 850 2 420 2 noci
03.09.–31.10. 1 380 1 230 820 2 180 2 noci
Cena na osobu/noc s polopenzí, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně) a parkování. Nástup je možný
kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.
§
Rekreační pobyt se snídaní
Termín
L
P
D 6–12 P 1/1
01.12.–23.12.
960
850
510
1 740
23.12.–27.12. 1 110 1 060
650
2 040
03.01.–10.01. 1 840 1 360 1 020 3 510
10.01.–02.02. 1 110
990
650
2 040
02.02.–12.03. 1 280 1 060
650
2 380
12.03.–13.04.
960
850
510
1 740
18.04.–01.05. 960
850
510
1 740
01.05.–30.06. 970
820
550
1 770
30.06.–03.09. 1 090
920
580
2 010
03.09.–31.10.
970
820
550
1 770
Cena na osobu/noc se snídaní, volný vstup do wellness
centra (max. 3 hodiny denně), parkování a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci.

HOTEL URÁN  TATRANSKÁ LOMNICA

R17.184

D í tě d

Sle
Sleva 30% na vstup do Wellness světa regenerace
o 8 le
t
a ooddychu v hotelu Trigan, Štrbské Pleso. Sleva 30%
na vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu nebo do termálního koupaliště Termal ráj v hote
telu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling
te
v hhotelu Hutník v Tatranských Matliarech.
V období
24.06.–02.09. navíc: 1x týdně posezení
o
u živé hudby, pohádkový dětský koutek a program
pro
pr děti.
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj 220 Kč/noc. RekrePŘ
ač poplatek 1 EUR/osoba a den. Zvíře 10 EUR/noc.
ační
Wellness
pobyt:
W
Hotel Urán se nachází v centru Tatranské Lomnice. 2 hhod. vstup za každou noc do wellness centra Urania,
Hostům je k dispozici fitness, sauna, masáže, krytý 1x zapůjčení trekkingových holí a parkování.
bazén, stolní tenis a biliard. V blízkosti hotelu je ná- Termín
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
stupní stanice na lanovku na Skalnaté Pleso.
10.12.–23.12. 1 090 760 870 540 2 noci
UBYTOVÁNÍ:
23.12.–29.12. 1 560 1 090 1 250 780 3 noci
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s mož- 29.12.–02.01. 2 190 1 540 1 760 1 100 4 noci
ností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/ 02.01.–11.03. 1 350 950 1 080 680 2 noci
SAT, telefonem, připojením k internetu přes Wi-Fi 11.03.–13.04. 1 170 820 940 590 2 noci
a balkonem. Hotel má bezbariérový vstup a je vyba- 13.04.–18.04. 1 560 1 090 1 250 780 3 noci
ven dvěma bezbariérovými pokoji.
18.04.–06.05. 1 090 760 870 540 2 noci
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně a ve- 06.05.–27.05. 1 150 810 920 570 2 noci
čeře formou bufetu).
27.05.–24.06. 1 260 880 1 010 630 2 noci
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
24.06.–02.09. 1 430 1 000 1 140 720 2 noci
BONUS: Připojení k internetu přes Wi-Fi v celém ho- 02.09.–30.09. 1 260 880 1 010 630 2 noci
telu, bezplatné parkování.
30.09.–09.12. 1 150 810 920 570 2 noci
Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris Cena na osobu/noc s polopenzí, 1x za pobyt vstup na 2 hod.
wellness Urania. Nástup možný kdykoliv. MDP = miniv Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do wellness do
mální délka pobytu.
§
centra Urania v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na

ZDARM
A

sspolečném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
uubytování s polopenzí ZDARMA.
Wellness pobyt
W
L
D 15
P
D 15P
TTermín
110.12.–23.12. 1 240
880
1 020
660
223.12.–29.12. 1 730 1 230 1 410
910
002.01.–11.03. 1 520 1 080 1 240
800
111.03.–13.04. 1 340
950
1 090
710
113.04.–18.04. 1 730 1 230 1 410
910
118.04.–06.05. 1 240
880
1 020
660
CCena na osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup možný
§
kkdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
HOTEL MORAVA  TATRANSKÁ LOMNICA

R17.186

VILA BEATRICE  TATRANSKÁ LOMNICA
D í tě d

ZDARoM12 let
A

Hotel Morava je situovaný v příjemném prostředí
Tatranské Lomnice, jedné z největších tatranských
osad a známým společensko-kulturním střediskem
Vysokých Tater. Nachází se v blízkosti nástupní stanice kabinkové lanovky na Skalnaté Pleso. Hotel je
mimořádně vhodný pro rodinnou dovolenou, seniorské pobyty, semináře, školení, společenské akce.
Výborná poloha umožňuje hostům podnikat túry do
celé oblasti Vysokých Tater.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
a s vlastním sociálním zařízením, telefonem, rádiem
a TV/SAT. Ve dvoulůžkových pokojích s přistýlkou je
balkon.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 250 Kč/osoba a večeře, dítě 3–15 let
125 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 5 let bez nároku na služby na pokoji při dvou

plně platících osobách je zdarma. Parkování zdarma.
Připojení k internetu přes Wi-Fi na recepci zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pokoj s balkonem 65 Kč/osoba a noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den. Garáž 6 EUR/den. Pobyt se
psem není možný.
Rekreační pobyt
Termín
L
P D 3–15 D 3–15 P 1/1
02.01.–08.01. 870 790 610
480 1 010
08.01.–17.02. 820 740 580
450
960
17.02.–13.04. 770 690 540
420
900
18.04.–15.07. 770 690 540
420
900
15.07.–30.09. 960 860 670
530 1 090
30.09.–27.10. 820 740 580
450
960
01.11.–22.12. 660 590 460
360
790
27.12.–29.12. 960 860 670
530 1 090
02.01.–07.01. 960 860 670
530 1 090
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§
Seniorský pobyt 55+
L
002.01.–08.01.
790
008.01.–17.02.
740
117.02.–13.04.
690
118.04.–15.07.
690
115.07.–30.09.
860
740
330.09.–27.10.
001.11.–22.12.
590
227.12.–29.12.
860
002.01.–07.01.
860
CCena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
§
kkdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

VILA JÚLIA  TATRANSKÁ LOMNICA
D í tě d

ZDARoM12 let
A

Sleva
pob 15 %
yt NE
–PÁ

Vila Júlia, se nachází jen 50 m od hlavní budovy Vily
Beatrice v blízkosti centra Tatranské Lomnice, v centru Národního parku Vysoké Tatry. Vysoké Tatry jsou
nejvyšší částí Karpat a dosahují nadmořskou výšku
2600 m. Apartmánový dům se svým výhodným
umístěním je snadno dostupný autem, autobusem,
vlakem. V blízkosti se nachází lyžařské středisko
s nejvýše položenou a zároveň nejdelší sjezdovkou
na Slovensku, která je garancí nejlepší lyžování na
sluneční straně Vysokých Tater. Nad Tatranskou
Lomnicí bdí majestátní Lomnický štít s nadmořskou
výškou 2633 m, na který se můžete dost visutou
lanovkou a vychutnat si neopakovatelný pohled na
krásné štíty a doliny Tater.
UBYTOVÁNÍ:
Studio 1/2+2 přistýlky
Studio se skládá z předsíně, koupelny se sprchovým
koutem a WC a jedné místnosti se 2 lůžky s pohovkou,
konferenčním stolkem, TV/SAT, rádiem, kuchyňským
koutem se základním kuchyňským vybavením, dvouvařičem a ledničkou. Ubytování ve studiu je vhodné
max. pro 4 osoby.
Apartmán 1/3+2 přistýlky
Apartmán se skládá z malé předsíně se šatnou, ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, obývací
místnosti s rozkládací pohovkou, konferenčním
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R17.188
sto
stolkem,
TV/SAT, rádiem, ledničkou. Každý apartm má vlastní koupelnu se sprchovým koutem
mán
a WC. Ubytování ve dvoupokojovém apartmánu
vh
vhodné
pro 3–5 osob.
Ap
Apartmán
1/4+2 přistýlky
Ap
Apartmán
se skládá z malé předsíně se šatnou, dvou
lož s manželskou postelí nebo oddělenými lůžky,
ložnic
ob
obývací místnosti s rozkládací pohovkou pro dvě
os
osoby, konferenčním stolkem, TV/SAT, rádiem, lednič
ničkou. Každý apartmán má samostatnou koupelnu
se sprchovým koutem a WC. Ubytování v apartmánu
je vhodné pro 4–6 osob.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vl
Vlastní
strava. Možnost dokoupení snídaní 155 Kč/
os
osoba a snídaně, dítě do 12 let 100 Kč/dítě a snídaně.
St
Stravování
v hlavní budově a to ve Ville Beatrice.
SL
SLEVA:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování
přímo před villou zdarma.
Sleva 15% při pobytu ne–pá, platí v termínu
31.03.–14.06.2017 a 11.09.–14.12.2017 (sleva není
z ceny přistýlky).
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Vratná záloha 70 EUR/studio nebo apartmán
a pobyt. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt.
Termín

Studio Apartmán
P
MDP
1/2+2 1/3+2 1/4+2
14.12.–25.12. 1 070 1 750 2 150 370 2 noci
25.12.–08.01. 2 150 2 970 3 510 460 5 nocí
08.01.–25.01. 1 070 1 750 2 150 370 2 noci
25.01.–31.03. 1 200 1 880 2 430 370 3 noci
31.03.–14.06. 960 1 610 1 880 370 1 noc
14.06.–10.07. 1 070 1 750 2 150 370 2 noci
10.07.–21.08. 1 200 1 880 2 430 370 3 noci
21.08.–11.09. 1 070 1 750 2 150 370 2 noci
11.09.–14.12. 960 1 610 1 880 370 1 noc
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu
nebo apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Sleva
poby až 14 %
t NE
–PÁ

Vila se nachází v Tatranské Lomnici, v centru Národního parku Vysoké Tatry, které jsou nejvyšší částí Karpat a dosahují nadmořské výšky 2600 m. Vila Beatrice
se nachází v nadmořské výšce 900 m s výhodným
spojením vlakem, autobusem a autem. V blízkosti
se nachází vleky a kabinkové lanovky s dosahem na
blízky Lomnický štít s nadmořskou výškou 2633 m.
Najdete tady fantastické přírodní scenérie, čistou
přírodu, malebné dědinky se stále přetrvávajícími
folklórními prvky.
Ve vile se nachází restaurace a bar s terasou, sauna
a fitness, na recepci je směnárna, veľký sejf, půjčovna
lyží a kol, v létě si můžete zahrát na tenisových kurtech a v zimě zabruslit na ledové ploše.
Vila Beatrice byla vyhodnocená jako nejlepší penzión
a kuchyň ve Vysokých Tatrách a v rámci Slovenska se
umístnila na třetím místě.
UBYTOVÁNÍ:
Apartmán 1/2 + 2 přistýlky:
V apartmánu jsou 2 lůžka, možnost 2 přistýlek.
Apartmán se skládá z ložnice pro 2 osoby, obývacího
pokoje s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, TV/SAT
a minibarem, kuchyňského koutu a vlastního sociálního zařízení.
Apartmán 1/3 + 2 přistýlky:
V apartmánu jsou 3 lůžka, možnost 2 přistýlek.

R17.187
Apartmán se skládá z ložnice pro 3 osoby, obývacího
Ap
pokoje
s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, TV/SAT
po
a minibarem, kuchyňského koutu a vlastního sociálního
zařízení.
ál
Apartmán
1/4 + 2 přistýlky:
Ap
V apartmánu jsou 4 lůžka, možnost 2 přistýlek.
Apartmán se skládá ze 2 ložnic po dvou lůžkách,
Ap
obývacího
pokoje s rozkládací pohovkou pro 2 osoby,
ob
TV/SAT
a minibarem, kuchyňského koutu a vlastního
TV
sociálního
zařízení.
so
Apartmán
1/8:
Ap
V apartmánu je 8 lůžek. Apartmán se skládá ze
4 lložnic po dvou lůžkách, obývacího pokoje s krbem,
TV/SAT
a minibarem, jídelny s kuchyňským koutem
TV
a 2 sociálními zařízeními s hydromasážní vanou, jacuzzy
cu a saunou.
STRAVOVÁNÍ:
ST
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 155 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 100 Kč/dítě a snídaně.
SLEVA:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma.
Sleva 14% při pobytu ne–pá (sleva 9% u Ap
1/2+2), platí v termínu 31.03.–14.06.2017 a 11.09.–
14.12.2017 (sleva není z ceny přistýlky).
PŘÍPLATKY: Vratná kauce 70 EUR/apartmán, platba
na místě. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt.
Termín

Ap
Ap Ap
Ap
P MDP
1/2 + 2 1/3 + 21/4 + 2 1/8
14.12.–25.12. 1 610 2 020 2 420 5 420 370 2 noci
25.12.–08.01. 2 700 3 240 3 510 6 230 460 5 nocí
08.01.–25.01. 1 610 2 020 2 420 5 420 370 2 noci
25.01.–31.03. 1 880 2 150 2 700 5 690 370 3 noc
31.03.–14.06. 1 470 1 880 2 150 4 870 370 1 noci
14.06.–10.07. 1 610 2 020 2 420 5 420 370 2 noci
10.07.–21.08. 1 880 2 150 2 700 5 690 370 3 noci
21.08.–11.09. 1 610 2 020 2 420 5 420 370 2 noci
11.09.–14.12. 1 470 1 880 2 150 4 870 370 1
Cena za celý apartmán a přistýlky v apartmánu/noc
s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální
délka pobytu.

VILA MAGNÓLIA  TATRANSKÁ LOMNICA
D í tě d

ZDARoM12 let
A

Sleva
poby až 15 %
t NE
–PÁ

Vila Magnólia se nachází jen 200 m od hlavní budovy
Vily Beatrice v blízkosti centra Tatranské Lomnice.
V bezprostřední blízkosti se nachází lyžařské středisko s nejvýše položenou a zároveň nejdelší sjezdovkou na Slovensku, která je garancí nejlepší lyžování
na sluneční straně Vysokých Tater. Nad Tatranskou
Lomnicí bdí majestátní Lomnický štít s nadmořskou
výškou 2 633 m, na který se můžete dost visutou
lanovkou a vychutnat si neopakovatelný pohled na
krásné štíty a doliny Tater.
UBYTOVÁNÍ:
Studio 1/2+1 přistýlka
Studio se skládá z předsíně, koupelny se sprchovým
koutem a WC a jedné místnosti se 2 lůžky s pohovkou,
TV/SAT, rádiem, kuchyňským koutem. Ubytování ve
studiu je vhodné max. pro 3 osoby.
Studio 1/3+2 přistýlky
Studio se skládá z předsíně se šatnou, ložnice s manželskou postelí a jednolůžkem, spojenou s obývací
místností s rozkládací pohovkou, TV/SAT, rádiem,
ledničkou. Studio má samostatnou koupelnu se sprchovým koutem a WC.
Apartmán 1/3+2 přistýlky
Dvoupokojový apartmán se skládá z předsíně s šatnou, ložnice (může ale nemusí být oddělena dveřmi)
s manželskou postelí a jedním lůžkem, obývací místnosti s rozkládací pohovkou, TV/SAT, rádiem, ledničkou. Apartmán má vlastní koupelnu se sprchovým
koutem a WC. Ubytování v apartmánu je vhodné pro
3–5 osob.

R17.189
Apartmán
1/4+2 přistýlky
Ap
Dvoupokojový
apartmán se skládá z předsíně s šatDv
nou,
no ložnice (může ale nemusí být předělena dveřmi)
manželskou postelí. Obývací místnosti s manželsm
skou postelí + rozkládací pohovkou, TV/SAT, rádiem,
sk
ledničkou. Každý apartmán má vlastní koupelnu se
le
sprchovým koutem nebo vanou a WC. Ubytování
sp
v apartmánu
je vhodné pro 4–6 osob.
a
Apartmán
1/6+2 přistýlky
Ap
Dvoupokojový
apartmán se skládá z předsíně se
Dv
šatnou, ložnice s manželskou postelí a 2× jedním
ša
lůžkem. Obývací místnosti s manželskou postelí +
lů
rozkládací pohovkou, TV/SAT, rádiem, ledničkou.
Každý apartmán má vlastní koupelnu se sprchovým
koutem a WC. Ubytování v apartmánu je vhodné pro
6–8 osob.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení
snídaní 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 100
Kč/dítě a snídaně. Stravování v hlavní budově a to ve
Vile Beatrice.
SLEVA: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování přímo před vilou zdarma.
Sleva 15% při pobytu ne–pá (sleva 12% u Ap
1/6+2), platí v termínu 31.03.–14.06.2017 a 11.09.–
14.12.2017 (sleva není z ceny přistýlky).
PŘÍPLATKY: Vratná záloha 70 EUR/studio nebo apartmán a pobyt. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt.
Termín

St St nebo Ap Apartmán P MDP
1/2+1 1/3+2 1/4+2 1/6+2
14.12.–25.12. 1 060 1 740 2 150 2 420 370 2 noci
25.12.–08.01. 2 150 2 970 3 510 3 790 460 5 noci
08.01.–25.01. 1 060 1 740 2 150 2 420 370 2 noci
25.01.–31.03. 1 200 1 880 2 420 2 700 370 3 noci
31.03.–14.06. 960 1 610 1 880 2 150 370 1 noci
14.06.–10.07. 1 060 1 740 2 150 2 420 370 2 noci
10.07.–21.08. 1 200 1 880 2 420 2 700 370 3 noci
21.08.–11.09. 1 060 1 740 2 150 2 420 370 2 noci
11.09.–14.12. 960 1 610 1 880 2 150 370 1 noc
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu
nebo apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
HOTEL HUTNÍK I. A II.  TATRANSKÉ MATLIARE

R17.190

HOTEL MAGURA  ŽDIAR

D í tě d

R17.191
SLEVY:
Dítě 3–6 let na přistýlce se dvěma plně plaSL
tícími
tíc dospělými pouze za cenu polopenze 310 Kč/
dítě
dí a polopenze. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko
a sstravu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Silvestrovský příplatek 465 Kč/osoba,
PŘ
dítě
dí do 15 let 310 Kč/dítě. Ubytování v pokoji s balkonem 65 Kč/osoba a noc. Neobsazené lůžko 125 Kč/
ko
noc.
no Příplatek za psa 4 EUR/den.

ZDARoM8 let
A

Hotel Hutnik I.
Hotel Hutník je hotelový komplex dvou budov propojených spojovací chodbou, který se nachází 2 km za
Tatranskou Lomnicí. Hostům slouží restaurace, denní
bary, krytý bazén, sauna, masáže, fitness, stolní tenis,
kulečník a Wi-Fi ve společenských prostorech.
UBYTOVÁNÍ:
Hotel Hutník I. – rekonstruované komfortní dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT telefonem a balkonem.
Hotel Hutník II. – nerekonstruované dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a balkonem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze Hotel Hutník
I. (snídaně a večeře formou bufetu). Hotel Hutník II.
(snídaně formou bufetu, večeře formou menu).
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
BONUS: Sleva 30 % na vstup do Aqua Relax v hotelu
Titris v Tatranské Lomnici. Sleva 30 % na vstup do
wellness centra Urania v hotelu Urán v Tatranské
Lomnici. Sleva 30 % na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu v hotelu Trigan, Štrbské Pleso.
Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník.
V období 24.06.–02.09. navíc: dětský koutek
s animátorem + animační program, vstup do tělocvičny, fitness + stolní tenis, 1x týdně večerní zábava
(disco, taneční večírek nebo country večer).
PŘÍPLATKY: Příplatek za neobsazené lůžko 220 Kč/
noc. Zvíře v hotelu Hutník I. 10 EUR/noc, v hotelu
Hutník II. 7 EUR/noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba
a den, platba na místě.

HOTEL ČINGOV  SMIŽANY  ČINGOV

Hotel Hutnik II.
H
HUTNÍK
I.
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
118.12.–23.12. 860 600 690 430 2 noci
23.12.–29.12. 1 140 800 920 570 3 noci
29.12.–02.01. 1 840 1 290 1 470 920 4 noci
02.01.–11.03. 1 040 730 830 520 2 noci
11.03.–13.03. 860 600 690 430 2 noci
30.06.–02.09. 1 210 850 970 610 2 noci
02.09.–30.09. 1 090 760 870 550 2 noci
30.09.–09.12. 970 680 780 490 2 noci
Cena na osobu/noc s polopenzí a volným vstupem do hotelového bazénu. Nástup možný kdykoliv. MDP = minimální
délka pobytu.
§
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
ubytování s polopenzí ZDARMA.
HUTNÍK II.
L D 3–15 P D 3–15 P MDP
19.12.–23.12. 770 540 620 390 2 noci
23.12.–29.12. 910 630 720 450 3 noci
29.12.–02.01. 1 470 1 030 1 180 740 4 noci
02.01.–11.03. 850 590 680 430 2 noci
11.03.–13.04. 770 540 620 390 2 noci
13.04.–18.04. 910 630 720 450 3 noci
18.04.–06.05. 770 540 620 390 2 noci
06.05.–27.05. 800 560 640 400 2 noci
27.05.–24.06. 860 600 690 430 2 noci
24.06.–02.09. 910 640 730 460 2 noci
02.09.–30.09. 860 600 690 430 2 noci
30.09.–09.12. 800 560 640 400 2 noci
Cena na osobu/noc s polopenzí a volným vstupem do hotelového bazénu. Nástup možný kdykoliv. MDP = minimální
délka pobytu.
§
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
ubytování s polopenzí ZDARMA.
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Hotel Magura se nachází v Monkovej dolině. V hotelu
je restaurace, denní bar, klubovna s biliardem, fitcentrum, úschovna sportovních potřeb a půjčovna kol.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových až třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a připojením k internetu (za poplatek). Některé
pokoje jsou s balkonem (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu). Obědy 125 Kč/osoba a oběd,
dítě 3–15 let 95 Kč/dítě a oběd.

T
Termín
L
D 3–15 Senior 55+
222.12.–27.12.
1 020
750
990
27.12.–02.01. 1 500
1 090
1 430
02.01.–18.04. 1 020
750
990
18.04.–30.06.
990
720
960
30.06.–03.09. 1 020
750
990
03.09.–08.10.
990
720
960
08.10.–22.12.
960
680
920
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, pro seniory
55+ jsou 4 noci.
§

PPARK
R HOTEL
O ČINGOV
Č GOV  ČINGOV

R17.192
př
připojení k internetu a balkon.
b) Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastní
ním sociálním zařízením a TV/SAT, rádio, telefon,
př
připojení k internetu a bez balkonu.
ST
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení
sn
snídaní formou bufetu 190 Kč/osoba a snídaně, dítě
2–
2–10 let 95 Kč/dítě a snídaně. Možnost dokoupení
ve
večeří 190 Kč/osoba a večeře, dítě 2–10 let 95 Kč/dítě
a vvečeře.
SL
SLEVY: Dítě do 2 let mají ubytování a stravu zdarma.

Hotel se nachází v malebném prostředí Čingov – Hradisko, vstupní brány do Slovenského ráje. V hotelu je
nově zrekonstruovaná restaurace s terasou a denním
barem s kulečníkem, sauna a hotelový tenisový kurt.
V blízkosti hotelu je squash centrum, wellness centrum, zoo, letní a kryté koupaliště ve Spišské Nové Vsi.
UBYTOVÁNÍ:
a) Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, rádio, telefon,

Termín
L 1/2 a L 1/2 b L 1/3 b
P
02.01.–14.04.
470
400
330
330
14.04.–18.04. 530
480
400
410
18.04.–14.06. 470
400
330
330
14.06.–16.09.
530
480
400
410
16.09.–21.12.
470
400
330
330
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
§

PENZION MÁRIA  SMIŽANY
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lze přidat přistýlku.
Dva dvoulůžkové apartmány (ubytování v podDv
kroví) s možností dvou přistýlek s vlastním sociálním
kr
zařízením, TV/SAT a balkonem (vhodné pro 4členné
za
rodiny).
ro
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně.
ST
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
SL
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba na
Re
místě. Pobyt se psem 4 EUR/den.
m

Penzion je situován v klidné části obce Smižany.
Obec je vstupní branou ke krásám Národního parku
Slovenský Ráj. V penzionu můžete relaxovat v sauně,
vířivé vaně, fitness, u partičky biliardu nebo šachu, či
u krbu v zahradě, plné bohaté zeleně a květů.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a balkonem. Do dvoulůžkového pokoje
Hotel leží v příjemném prostředí Smížany – Hradisko
v Slovenském Ráji. V hotelu je restaurace s krbem,
letní terasa s krbem, denní bar a regenerační centrum (sauna, whirpool a masáže). K dispozici je stolní
tenis a biliard.
UBYTOVÁNÍ:
a) ve standardních dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
b) v nadstandardních dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky s vlastním soc. zařízením a TV/SAT.

STRAVOVÁNÍ:
STRAVO
VÁNÍ
Á Í:
V ceně pobytu snídaně formou švédských stolů. Možnost dokoupení večeří 265 Kč/osoba a večeře, dítě do
10 let 155 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Děti do 4 let bez nároku na lůžko zdarma, možnost dokoupení snídaní 125 Kč/dítě a snídaně.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 10 EUR/noc. Parkovné 3 EUR/noc.
Rekreační poplatek 0,60 EUR/osoba a noc, platba
na místě.
T
Termín
L a L b P b D 4–9Pb D 10–15Pb
004.01.–12.04. 1 020 1 230 790 400
600
112.04.–19.04. 1 210 1 430 930 470
700
119.04.–25.06. 1 120 1 350 870 440
660
225.06.–04.09. 1 210 1 430 930 470
700
004.09.–09.10. 1 120 1 350 870 440
660
009.10.–21.12. 1 020 1 230 790 400
600
221.12.–04.01. 1 210 1 430 930 470
700
CCena na osobu/noc se snídaní a neomezeným vstupem do
rrelaxačního bazénu s 31 °C teplou vodou. Nástup možný
§
kkdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

T
Termín
L 1/2 D 3 – 15 P P Ap. 1/2+2
222.12.–02.01.
620
410
550
550
02.01.–01.07.
620
410
550
510
01.07.–03.09.
620
410
550
550
03.09.–22.12.
620
410
550
510
22.12.–02.01.
620
410
550
550
Cena za osobu/noc se snídaní. Přistýlka v apartmánu stojí
stejně jako lůžko v apartmánu. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

PENZION ÚSMĚV  ARNUTOVCE
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TV/SAT
TV a balkonem a dvoulůžkové apartmány (ubytování v podkroví) s možností dvou přistýlek s vlastním
vá
sociálním zařízením, TV/SAT a balkonem.
so
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně
c pobytu snídaně.
SLEVY:
SL
Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Dě
PŘÍPLATKY:
PŘ
Rekreační poplatek 0,33 EUR/osoba a den, platba na
Re
místě. Pobyt se psem 4 EUR/den.
m

Penzion Úsměv se nachází v obci Arnutovce ve
vzdálenosti 5 km od turistického střediska Čingov
v národním parku Slovenský ráj. Objekt je vhodným
východiskem pro celodenní výlety autem za poznáváním historických památek a na návštěvu termálních
koupališť Aqua City Poprad a Vrbov.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,

T
Termín
L
D 3–15 P
P
1/1
22.12.–03.01.
620
410
550
960
03.01.–01.07.
620
410
550
850
01.07.–03.09.
620
410
550
960
03.09.–22.12.
620
410
550
850
22.12.–03.01.
620
410
550
960
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
AQUAWORLD RESORT BUDAPEŠŤ  BUDAPEŠŤ

Budapešť je hospodářské a kulturní centrum země,
8. největší město Evropské unie, ležící podél dvou
břehů Dunaje. Velký počet termálních a léčebných
lázní právem povyšuje hlavní město do pozice

A5=K4,C4=E3
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„lázeňského města“. Budapešť má v současnosti 80
využívaných horkých vodních pramenů.
Aquaworld Resort Budapešť se nachází v severní
části Budapešti, uprostřed svěží zeleně. Centrum
města
je snadno a rychle dostupné a hotel zajišťuje
m
také
ta dopravu do centra města. V hotelovém komplexu
ple jsou k dispozici 3 restaurace a 3 bary, podávají
se jídla maďarské a mezinárodní kuchyně, hosté také
mohou
vybírat ze široké nabídky lokálních vín.
m
V hhotelu se nachází třípatrové, dálným východem inspirované wellness centrum, kde naleznete 4 relasp
xační bazény, zážitkový bazén, saunový svět, fitness
xa
centrum,
vybírat můžete ze 17 druhů masáží.
ce
Vodní park Aquaworld – do jednoho z největVo
ších
šíc vodních parků v Evropě se dostanete přímo
z hhotelu. Nabízí 17 vnitřních a venkovních, dětských

a zzážitkových bazénů, 11 různých skluzavek, Kneippův
ch
chodník, tepidarium, finskou saunu, parní a aroma
ka
kabinu, infra saunu. Pro rodiny s dětmi je připraveno
dě
dětské hřiště, dětské bazény a jiné atrakce.
UB
UBYTOVÁNÍ:
a) dvoulůžkový pokoj Standard s možností jedné
př
přistýlky pro dítě do 7 let, s vlastním sociálním zařízení
ním, LCD/TV, telefonem, minibarem, klimatizací.
b) Junior suite s možností přistýlky pro 1 dospělou
os
osobu nebo přistýlky pro 2 děti do 14 let, s vlastním
so
sociálním zařízením, LCD/TV, telefonem, minibarem,
kli
klimatizací. Pokoje mají vyhlídku na park nebo na
bu
budínskou stranu města. Pokoje s vyhlídkou na Budín
jso
jsou za příplatek a mají balkon.
ST
STRAVOVÁNÍ:
v ceně pobytu je zahrnuta polopenze,
snídaně a večeře formou bufetu.
SLEVY:
Akce 5=4, 1 noc ZDARMA, platí v období:
25.06.–03.09.2017., mimo termíny: 21.07.–23.07.
a 14.07.–30.07.2017.
PŘÍPLATKY: Pobyt s pejskem 17 Eur/ noc. Pokoj s výhledem na Budín za příplatek 310 Kč/ pokoj/ noc.
V ceně pobytu je zahrnuto:
ubytování s polopenzí, uvítací nápoj, volný vstup do
Oriental spa – fitness centra a wellness centra (relaxační bazén, vyhřívaný venkovní bazén, sauny, parní
lázeň), neomezené použití hotelových saun, neomezené využití hotelového fitness, neomezený vstup do
vodního parku Aquaworld během pobytu, zapůjčení
županu, Wi-Fi, venkovní parkování.

AKCE 4 =3
=3, 1 NOC ZDARMA
Termín
L v 1/2
L v 1/2
P
D 0–7
STANDARD Junior
P
Suite
08.01.–26.03. 6 180
7 590 4 770 ZDARMA
03.09.–15.10.
7 020
8 400 4 770 ZDARMA
05.11.–22.12.
6 180
7 590 4 770 ZDARMA
Cena za osobu/4 noci s polopenzí. Nástup na pobyt kdykoliv.
Pobyt nelze krátit.
§
Termín
L v 1/2 L v 1/2 P D 7–14 D 0–7
STANDARD Junior
P
P
Suite
01.01.–08.01. 2 680
3 140 1 590 990 ZDARMA
08.01.–26.03. 2 060
2 530 1 590 990 ZDARMA
26.03.–25.06. 2 340
2 800 1 590 990 ZDARMA
25.06.–03.09. 2 680
3 140 1 590 990 ZDARMA
03.09.–05.11. 2 340
2 800 1 590 990 ZDARMA
05.11.–22.12. 2 060
2 530 1 590 990 ZDARMA
Cena za osobu/ noc s polopenzí. Minimální délka pobytu
2 noci. Nástup možný kdykoliv. Uvedené ceny neplatí v termínech: 14.04.–17.04. a 14.07.–30.07.2017; příplatky
za tyto termíny na vyžádání.
§

AQUAHOTEL TERMÁL  MOSONMAGYARÓVÁR
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UB
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje standard jsou vyba
baveny
sprchou a WC, fénem, sejfem, TV, telefonem
m
a minibarem.
Všechny pokoje standard–plus jsou
na vybaveny nastavitelnou klimatizací, LCD-TV,
navíc
m
možností
připojení na internet. Přistýlka je možná
v oobou typech pokojů. Pro pohodlí invalidních hostů
s ppohybovým omezením slouží speciálně vybavené
po v přízemí.
pokoje
ST
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bu
bufetu).
PŘ
PŘÍPLATKY:
Re
Rekreační
taxa 1,00 Euro/osoba a noc – platí se při
př
příjezdu.
Ro
pobyt zahrnuje: 2 x ubytování s po- do termálního a plaveckého bazénu, užívání sauny
Mosonmagyaróvár leží u severozápadních hranic Romantický
Maďarska. Město je svou polohou blízko jak ra- lopenzí, použití solné jeskyně, neomezený vstup a infrasauny, parní kabiny, 1 x malá lahev sektu, 1 x
kouských tak slovenských hranic (Bratislava 30 km).
V roce 1969 se otevřelo termální koupaliště, které se
už od té doby těší mimořádné oblibě mezi zahraničními i domácími turisty.
Bio flexum termální lázně nabízí celoročně otevřené
i kryté bazény. Voda z termálních pramenů je světově uznávaná a podle účinku na zdraví je zařazena
mezi 5 nejlepších léčebných vod v Evropě.
Aquahotel Termál se nachází ve středu města, je
postavený v komplexu termálních-léčebných lázní.
Hotel nabízí moderně zařízené pokoje, léčebný
a wellness sektor, restauraci a bar. Hotel má vlastní
krytý bazén s termální vodou, finskou saunu a infra
saunu.

medová
masáž zad.
m
Pobyt
Lázeňské dny zahrnuje: 3 x ubytování
P
s polopenzí, použití solné jeskyně, parní kabiny, neomezený
vstup do termálního a plaveckého bazénu,
om
užívání
sauny a infrasauny.
už
Relaxační
pobyt zahrnuje: 4 x ubytování s poloR
penzí,
pe použití solné jeskyně, parní kabiny, neomezený
vstup
vs do termálního a plaveckého bazénu, užívání
sauny
sa a 1 x masáž 15 min. (medová, čokoládová nebo
aromamasáž).
ar
Romantický pobyt
Termín
L v 1/2 Standard L v 1/2 Plus
02.01.–03.04.
3 590
3 790
03.04.–29.10.
3 890
4 090
29.10.–23.12.
3 590
3 790
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
§
ppobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
LLázeňské dny
TTermín
L v 1/2 Standard L v 1/2 Plus
002.01.–03.04.
4 750
4 990
4 990
5 390
003.04.–29.10.
229.10.–23.12.
4 750
4 990
CCena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
§
ppobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
RRelaxační pobyt
TTermín
L v 1/2 Standard L v 1/2 Plus
002.01.–03.04.
6 690
6 990
6 990
7 390
003.04.–29.10.
6 690
6 990
229.10.–23.12.
CCena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
§
ppobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.

HOTEL RÁBA  GYÖR

AKCE

ba
barokním centrem se nachází přibližně 60 km
již
jižně od Bratislavy.
Rá
Rába Quelle Gyógy v Györu – léčebné, termální
a zážitkové
z
koupele. Bezchlorové lázně nabízí celor
loročně 5 zážitkových bazénů, 64 a 38 m dlouhé
to
tobogány, saunovou zahradu I. (5 finských
a 2 parní sauny), saunovou zahradu II. (infra
sa
sauna, aroma sauna, solná jeskyně a masážní
kř
křesla). Bazény s termální vodou (29–38 °C), kaná
nál s divokou vodou, chrliče vody, perličková láze
zeň, podvodní masážní trysky, vodopád s jeskyní,
dě
dětský bazénový koutek a vodní bar.
Ho
Hotel Rába se nachází v barokním centru města
Gy
Györ, 15 min. chůze od aquaparku Rába Quelle.
Má vlastní wellness centrum nabízející různé
m
masáže, saunu, solárium, infra saunu. V hotelové
re
restauraci můžete ochutnat jídla maďarské a mezinárodní kuchyně, vybrat si z nabídky 25 druhů
Györ – město památek, termálních koupelí, trhů. zin
Jedno z největších maďarských měst s krásným belgického piva.

7=6,
6

=5, 5
=4, 4
=3
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UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje STANDARD a dvoulůžkové
pokoje EXECUTIVE s oddělenými lůžky s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením,
TV, radiem, minibarem.
STRAVOVÁNÍ:
v ceně pobytu je zahrnuta snídaně. Možnost
dokoupení večeří 360 Kč/ večeře, dítě 6–12 let
180 Kč/ večeře.
SLEVY:
Dítě do 6 let v pokoji s rodiči má ubytování v dětské postýlce nebo na přistýlce ZDARMA.
Při ubytování na 4 a více nocí je poslední 1 noc
ZDARMA. Při ubytování na 4 a více nocí volný
vstup do termálních lázní v Györu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Parkování není v ceně. Cena za přistýlku 690 Kč/
osoba a noc se snídaní.

Akce 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín
L v 1/2 pokoji
L v 1/2 pokoji
STANDARD
TWIN EXECUTIVE
02.01.–23.03.
2860
3990
23.03.–21.07.
3070
4190
30.07.–31.10.
3070
4190
Cena za osobu/ 4 noci se snídaní a 1 x vstup do termálních lázní
v Györu. Nástup na pobyt ve středu. Pobyt nelze krátit. Akce neplatí
v období svátků.
§
Rekreační pobyt
Termín
L v 1/2
L v 1/2
L v 1/2
L v 1/2
pokoji
pokoji
pokoji
pokoji
STANDARD TWIN EXECUTIVE STANDARD TWIN EXECUTIVE
pá–ne
pá–ne
ne–pá
ne–pá
02.01.–23.03.
920
1290
970
1350
23.03.–21.07.
970
1350
1050
1420
30.07.–31.10.
970
1350
1050
1420
Cena za osobu/ noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
HOTEL CARAMELL PREMIUM RESORT  BÜKFÜRDŐ

Hotel Caramell Premium Resort s vnitřním a venkovním wellness centrem na ploše 2 000 m2 se nachází
v klidném prostředí cca 600m od termálních lázní
BÜKFÜRDŐ.
Hotel nabízí komfort moderních služeb a komplex
unikátních procedur, které proměňují únavu ve zdraví
svým holistickým přístupem a harmonizují tělo i duši.
Hotelové lázně jsou rozdělené na 2 samostatné sekce.
Sekce Zen Spa nabízí vnitřní bazén se střešní terasou
na slunění, brouzdaliště s rodinnou relaxační zónou,
wellness bar, odpočinkovou zónu, bar u bazénu, terasu
s grilováním, hřiště, venkovní sezonní bazén s terasou.
Sekce Saunového světa zahrnuje Kneippův chodník, solnou jeskyni s himalájskými solnými cihlami,
tropický déšť, turecké parní lázně, finskou saunu,
infračervenou saunu, aromatickou saunu, bio saunu,
bylinkovou saunu, tepidarium s barevnou terapií.

R17.199

Hotel nabízí tradiční terapie a masáže, holistické a ayHo
urvédské terapie a cvičení dle nauk dálného východu.
ur
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny animační a sporPr
tovní programy, zábavní park s Křišťálovou věží (zážitto
kový lanový park), a mnoho dalšího.
ko
UBYTOVÁNÍ:
UB
Klimatizované prostorné pohodlné dvoulůžkové
Kl
nekuřácké pokoje Standard s vlastním sociálním
ne
zařízením.
za
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu v restauraci Mandala).
bu
SLEVY:
Dítě do 3 let ZDARMA ubytování s polopenzí se dvěma
dospělými osobami na pokoji.
AKCE: při ubytování na 3 a 4 noci 1 vstup do termálních
lázní Bükfürdo ZDARMA.
PŘÍPLATKY:
Příplatek za ubytování Premium v nové budově na
vyžádání.
V ceně pobytu je zahrnuto: živá hudba jednou týdně.
Neomezený vstup do Zen Spa a Saunového Světa
(včetně prvního a posledního dne pobytu) a vstup
do tiché zóny: wellness ostrov pro dospělé, vnitřní
plavecký bazén, relaxační bazén, finská a infračervená
sauna, parní sauna s aromaterapií a tepidarium.
Caramell Kids Club: animační programy pro děti, Wi-Fi,
župan zdarma, použití fitness, parkování, transfery do
termálních lázní Bükfürdo zdarma.
te
TTermín

L v 1/ 2
1/ 1 D 3–7 D 7–14
STANDARD STANDARD P
P
003.01.–31.03. 1 390
1 770 490
750
331.03.–21.06. 1 470
1 840 490
790
221.06.–01.09. 1 530
1 910 500
800
001.09.–04.11. 1 470
1 840 490
790
005.11.–22.12. 1 390
1 770 490
750
CCena za osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální
ddélka pobytu jsou 2 noci. Uvedené ceny neplatí v termínech: 10.03.–15.03., 14.04.–17.04.,28.04.–01.05.,
m
002.06.– 05.06.,20.10.–23.10.,28.10.–05.11.2017. Dětské
cceny platí pro max. 2 děti na přistýlce v doprovodu 2 dospělých osob v pokoji.
§
lý

HOTEL RÉPCE  BÜKFÜRDŐ

R17.201

os
osoba a noc) u osob od 18 let – na recepci hotelu. 2000
HU
HUF nebo 7 Eur nebo 200 Kč záloha za čipové hodinky
na vstup do termálních lázní (platba na recepci). Pes 19
Eu
Eur/noc (max. 1 pejsek v pokoji).
Pr
Program zahrnuje:
vy
využívání hotelového wellness ostrova (plavecký
ba
bazén, whirlpool, jacuzzi, finská sauna, infra sauna
a parní kabina), zapůjčení županu, parkovací místo,
W
WIFI v lobby, účast na sportovních programech a poče
čet vstupů do termálních lázní BÜK do I. Zóny
od
odpovídající počtu nocí pobytu (např. 2 noci =
Bükfürdö – nejnovější a druhé největší lázeňské cen- 2 vvstupy do lázní).
trum v Maďarsku v blízkosti rakouských hranic. Na
ploše 14 hektarů se rozprostírá lázeňský komplex se
32 bazény. Léčivá voda o teplotě 32–38 °C a je vhodná
k léčení poruch pohybového ústrojí, rehabilitacím.
V rekreačním parku, tzv. „lázně v lázních“, se nachází
bazény s termální vodou, zážitkový bazén s vodními
atrakcemi, dětské brouzdaliště, odpočinkový areál
a 2 sauny.
HOTEL RÉPCE
Z hotelu REPCE lze přejít přímo do areálu léčebných
lázní krytou spojovací chodbou.
Zrenovovaný hotel má restauraci, kde jsou podávána
jídla formou bohatého bufetu, drink bar, masáže, Rekreační pobyt
L D 6–12 L,P D 3–6 L,P P
společenskou místnost, internet a trezor. V parku Termín
450 1 100
slouží hostům k rekreaci hřiště na košíkovou, volejbal 03.01.–14.04. 1 350 680
450 1 100
a kuželková dráha. V blízkosti se nachází golfové hřiště, 17.04.–28.04. 1 350 680
01.05.–02.06.
1 350
680
450 1 100
tenisový kurt, bowling.
05.06.–01.07.
1 350
680
450 1 100
UBYTOVÁNÍ:
1 350
680
450 1 100
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním 31.08.–22.12.
sociálním zařízením (koupelna a WC), TV a minibarem. Prázdniny a svátky L D 6–12 L,P D 3–6 L,P P
14.04.–17.04.*
1
780
890
550 1 520
STRAVOVÁNÍ:
28.04.–01.05.* 1 650
830
550 1 430
Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.
02.06.–05.06.* 1 650
830
550 1 430
SLEVY:
1 430
720
550 1 150
Dítě do 3 let ZDARMA, při ubytování v pokoji se 2 do- 01.07.–31.08.
za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pospělými osobami. Dětské ceny pro děti do 12 let platí Cena
byt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
pouze v případě, že je v pokoji s dítětem ubytována Termíny označené * nelze krátit. U pobytu na 2–6 nocí
s nástupem na pobyt ve čtvrtek, pátek nebo soalespoň jedna dospělá osoba.
botu je příplatek 110 Kč/ osoba/ noc, příplatek se
PŘÍPLATKY:
nevztahuje na termíny označené * a termín 01.07.–
§
Rekreační poplatek 410 HUF/osoba a noc (cca 1,7 Eur/ 31.08.2017.

HOTEL PIROSKA  BÜKFÜRDŐ

=3
Akce 4

H
Hotel
Piroska**** se nachází v Bükfürdö. Hotel má
restauraci nabízející speciality maďarské a mezinárodní kuchyně a vlastní zdravotní a wellness centrum.
Několikrát týdně se zde konají zábavné programy
s živou hudbou.
Wellness oddělení poskytuje následující služby:
letní venkovní bazén, krytý dětský bazén, krytý
zážitkový bazén, svět sauny (finská suna, biosauna,
infrasuana, turecké parní lázně s aromaterapií a tepidárium). Hotel klade mimořádný důraz na rodiny
s dětmi. Vedle dětského bazénu je rodinný relaxační
prostor s hračkami, dětský koutek v hale hotelu. Na
dvoře hotelu je dětské hřiště s trampolínou.
UBYTOVÁNÍ:
Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje typu STANDARD
s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením,
sejfem, minibarem, TV/SAT a telefonem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu v hotelové restauraci Mandola).
SLEVY:
Dítě do 5 let na přistýlce s dětskou polopenzí ZDARMA

R17.200
se 2 platícími osobami. Děti 12–18 let mají slevu 25%
z ceny
c pro dospělou osobu a není jim poskytnuta
masáž.
m
PŘÍPLATKY:
PŘ
Při
Př ubytování 1 dosp. os. a 1–2 děti na pokoji hradí
dospělá
osoba sazbu za 1/1 pokoj.
do
Všechny
pobyty zahrnují: používání wellness cenVš
tra hotelu (letní venkovní bazén, vířivka, dětský bazén
a rodinná
relaxační zóna, sauny (finská, biosauna a inr
frasauna),
turecké parní lázně s aromaterapií a tepidáfra
rium s terapií), transfery od hotelu do lázní Bük.
Relaxační pobyt 2 noci:
1 celodenní vstupenka do lázní Bük (do termálního
bazénu).
Relaxační pobyt 3 noci:
1 celodenní vstupenka do lázní Bük (do termálního
bazénu) a 1x osvěžující masáž zad (20 min.)
AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA
L 1/2
L 1/1
04.01.–27.05.*
3 590
4 990
06.11.–22.12.
3 590
4 990
Cena za osobu/4 noci s polopenzí. Nástup na pobyt pouze
v neděli nebo v pondělí (pobyty ne–čt, po–pá). Pobyt nelze
krátit.
§
Relaxační pobyt 2 noci
Termín
L 1/2
D 5–12 P
L 1/1
04.01.–26.06.* 2 650
1 290
3 790
26.06.–28.08. 2 850
1 290
3 990
28.08.–22.12.* 2 650
1 290
3 790
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a vstupem do termálního
bazénu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze
krátit. Dítě 5–12 let na přistýlce má pobyt bez procedur
a vstupenek do lázní.
§
RRelaxační pobyt 3 noci
L 1/2
D 5–12 P
L 1/1
TTermín
004.01.–26.06.* 3 650
1 890
5 090
226.06.–27.08. 3 790
1 890
5 290
1 890
5 090
227.08.–22.12.* 3 650
CCena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
ppobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Dítě 5–12 let na
ppřistýlce má pobyt bez procedur a vstupenek do lázní. §
* uvedené ceny neplatí v následujících termínech:
226.02.–28.02.2017, 14.04.–17.04.2017, 02.06.–05.06.2017,
220.10.–23.10.2017.

HOTEL RÉPCE GOLD  BÜKFÜRDŐ

HOTEL RÉPCE GOLD
H
Čtyřhvězdičkový
Č
hotel uspokojí i nejnáročnější požadavky svých hostů. Nachází se přímo u termálních
bazénů, kam se dostanete krytou spojovací chodbou.
Nabízí klimatizovanou restauraci s letní terasou, kde
jsou
j jídla podávána formou bufetu, dále lobby bar,
dětský koutek, fitness. V hotelu se nachází wellness ostrov (plavecký bazén, jacuzzi, sauna, posilovna a parní kabina). Hosté mohou navštívit svět
saun, kde je k dispozici 9 druhů saun: aromatická
parní sauna, finská kamenná sauna, bylinná sauna,
infračervená sauna a venkovní finská sauna. Můžete
využít odpočinkovou zónu, vnitřní a venkovní ochlazovací bazén, jacuzzi a Kneipův bazén.

R17.202
UB
UBYTOVÁNÍ:
Dv
Dvoulůžkové
pokoje s možností přistýlky, klimatizací,
vla
vlastním soc. zařízením, TV, minibarem, trezorem
a ppřipojením na internet. Některé pokoje jsou s balko
konem, pokoje s přistýlkou jsou bez balkonu.
ST
STRAVOVÁNÍ: Snídaně a večeře formou bufetu.
SL
SLEVY:
Dí
Dítě do 3 let ZDARMA, při ubytování v pokoji se 2 dosp
spělými osobami. Dětské ceny pro děti do 12 let platí
po
pouze v případě, že je v pokoji s dítětem ubytována
ale
alespoň jedna dospělá osoba.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Re
Rekreační poplatek cca 410 HUF/osoba a noc (cca
1,7 Eur/osoba a noc) u osob od 18 let – na recepci
ho
hotelu. 2000 HUF nebo 7 Eur nebo 200 Kč záloha za
čip
čipové hodinky na vstup do termálních lázní – platba
na recepci. Pes 19 Eur/noc (max. 1 pejsek v pokoji).
PProgram zahrnuje: využívání hotelového wellness
ostrova (plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, finská
sauna, infra sauna a parní kabina), zapůjčení županu,
parkovací místo, WIFI, účast na sportovních programech a počet vstupů do termálních lázní BÜK
do I. Zóny odpovídající počtu nocí pobytu
(např. 2 noci = 2 vstupy do lázní Bük).
Rekreační pobyt
Termín
L D 6–12 L,P D 3–6 L,P P
03.01.–14.04.
1 620
810
620 1 260
17.04.–28.04.
1 620
810
620 1 260
01.05.–02.06.
1 620
810
620 1 260
05.06.–01.07.
1 620
810
620 1 260
001.09.–22.12.
1 670
810
620 1 320
PPrázdniny a svátky L D 3–12 L,P
P
114.04.–17.04.* 2 430 1 230
1 750
228.04.–01.05.* 2 140 1 080
1 690
002.06.–05.06.* 2 140 1 080
1 690
001.07.–01.09.
1 890
950
1 290
CCena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobbyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
TTermíny označené * nelze krátit. U pobytu na 2–6 nocí
s nástupem na pobyt ve čtvrtek, pátek nebo sobotu
jje příplatek 350 Kč/ dospělá osoba a noc, dítě 190
KKč/ dítě a noc, příplatek se nevztahuje na termíny
§
ooznačené * a termín 01.07.–01.09.2017.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT BÜK  BÜKFÜRDŐ

R17.203

GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA  BÜKFÜRDŐ

AKCE

7=6,
6

AKCE

4=3
5=4,
7=6,

=5, 5
=4, 4
=3

Hotel se nachází v poklidném prostředí, cca 200 m od
termálních lázní.
Hotelová restaurace nabízí bohatý výběr ze specialit
maďarské a italské kuchyně, lehká a zdravá jídla.
Ve vodním světě je pro hosty k dispozici krytý
termální bazén a plavecký bazén, venkovní bazén,
vířivka, parní lázeň, sauna, částečně krytý a částečně
venkovní zážitkový bazén.
Hotel je vhodný i pro rodiny s dětmi. Pro děti jsou
k dispozici dětské bazény s brouzdalištěm, dětské
hřiště na zahradě a dětský koutek. Hotelové wellness centrum nabízí procedury využívající účinky
termální vody, relaxační masáže, aromaterapii a antistresové programy.
Vyznavači sportu mohou využít zdarma tenisové
kurty, squash, stolní tenis, minigolf, petanque, skupinová cvičení, zahradní šachy, bowling a půjčovnu kol.
UBYTOVÁNÍ:
Pokoj Standard – dvoulůžkový pokoj s možností
přistýlky a výhledem do dvora, TV/SAT, připojením
k internetu přes Wi-Fi, rádiem, telefonem, minibarem, županem, koupelnou s vanou a vlastním sociálním zařízením, klimatizací a balkónem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně je ALL INCLUSIVE:
7:00–10:00 bohatá snídaně formou bufetu, vč. sektu
10:00–12:00 pozdní snídaně: pečivo, jogurty a ovoce
10:00–15:00 čaj a ovoce v hotelových lázních
12:00–14:00 oběd formou bufetu: polévky, saláty,
zelenina, pečivo. Hlavní jídla: maďarské a mezinárodní speciality. Zákusky, palačinky a ovoce. Výběr
z nabídky zdravých jídel. Dětský bufet v restauraci
s pokrmy speciálně upravenými pro děti a miminka.
14:00–17:30 zmrzlina, ovoce a pečivo.
15:00–17:30 Snack bar: teplé pokrmy jako palačinky,
pizza, hot-dog, hranolky, atd.
18:00–22:00 večeře formou bufetu vč. sektu,

te
večery, např. těstovinový, rybí, maďarský,
tematické
italský, grilované speciality.
Nápoje:
11:00–22:00 stolní víno, čepované pivo a nealkoholické nápoje (minerálky, ovocné a zeleninové šťávy,
čaj a káva).
All inclusive lze čerpat od 14:00 v den příjezdu do
11:00 v den odjezdu.
PŘÍPLATKY: Dítě 6–14 let na přistýlce 1 120 Kč/noc
s All inclusive. Dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA.
Akce 1 noc ZDARMA (poslední noc zdarma) při
pobytu na 4–13 nocí (4 = 3, 5 = 4, …, 13 = 12), platí
pouze pro pevná lůžka.
V ceně pobytu je zahrnuto: all inclusive, neomezený vstup do hotelových lázní: vnitřní a venkovní
plavecké bazény, termální bazén, zážitkový bazén,
vířivka, sauna, parní lázeň a odpočinková místnost pro dospělé, skupinová cvičení (po–pá: aqua
jogging, aqua fitness), sportovní animace, Nordic
Walking, Sports All Inclusive (tenis, squash, minigolf
a boule v závislosti na počasí), fitness studio, župan,
parkování.
Zvýhodněný pobyt na 3 noci
Termín
L v 1/2 pokoji STANDARD
02.01.–09.01.
5 590
09.01.–28.02.
4 995
05.11.–16.11.
4 995
21.11.–22.12.
4 995
Cena za osobu/ 3 noci s ALL INCLUSIVE. Nástup možný
kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Akce 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín
L v 1/2 pokoji STANDARD
02.01.–09.01.
7 320
09.01.–24.03.
6 570
24.03.–30.06.
7 320
30.06.–01.09.
7 770
01.09.–05.11.
7 320
6 570
005.11.–22.12.
CCena za osobu/4 noci s ALL INCLUSIVE. Nástup možný kdyko§
liliv. Pobyt nelze krátit.
RRekreační pobyt:
L STANDARD L STANDARD
P
TTermín
2 noci
3 a více nocí
002.01.–09.01. 2 480
2 440
1 900
2 190
1 900
009.01.–24.03. 2 230
2 440
1 900
224.03.–30.06. 2 480
2 590
1 900
330.06.–01.09. 2 620
2 440
1 900
001.09.–05.11. 2 480
2 230
2 190
1 900
005.11.–22.12.
CCena za osobu/ noc s ALL INCLUSIVE. Nástup možný kdykoliv.
§
DDélku pobytu 2–13 nocí.

APARTMÁNOVÝ DŮM SZANYI  BÜKFÜRDŐ

R17.205

za
zahradní gril, terasa na opalování, stolní tenis, zapůjče
čení kol a badminton.
UB
UBYTOVÁNÍ:
pr
prostorné dvoulůžkové apartmány s možností
1– přistýlek, s vlastním vchodem. Každý apartmán
1–2
m
má koupelnu, kompletně vybavenou kuchyň (kávova
var, vařič, mikrovlnka, lednička a nádobí), TV/SAT,
rá
rádio, terasu a parkování. Ručníky (pro použití v poko
koji).K dispozici rodinný apartmán, cena na vyžádání.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vl
Vlastní strava, možnost přípravy jídel v kuchyňce
ap
apartmánu.
PŘ
PŘÍPLATKY: Pobyt na 2 noci příplatek 30%. Pobyt na
Apartmánový dům nabízí prostorné apartmány s vlast- 3 nnoci příplatek 20%.
ním vchodem v srdci lázeňského městečka Bük, cca Termín
L
P
1 500 m od termálních koupelí, v blízkosti restaurací 02.01.–20.12.
470
270
a obchodů. Hostům je k dispozici gril, sluneční terasa, Cena za osobu/noc s vlastní stravou, včetně pobytové taxy
houpačka, internet, půjčovna jízdních kol a wellness a parkování. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
služby (masáže, lázeňské balíčky). Zdarma Wi-Fi, délka pobytu jsou 4 noci.
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R17.204

GGreenfield Hotel Golf&Spa se nachází v Bükfürdö je obklopen nádherným parkem a hostům
nabízí bazény s termální vodou.
V hotelovém centru Spa&Wellness jsou: 2 termální
bazény, 1 plavecký bazén, 1 zážitkový bazén, 1 dětský
bazén, tepidárium, infra sauna, finská sauna, parní
lázně, bio sauna, solná komora, 80 druhů léčebných
procedur, zábaly, elektroterapeutické procedury,
asijské masáže, fitness, vodní gymnastika, denně
bezplatné sportovní programy.
Hostům je k dispozici půjčovna kol, stolní tenis, dětské programy s animovanými filmy, dětské hřiště,
Nordic Walking. Parkování je zdarma. Hotel má i bezbariérové pokoje.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích Standard bez možnosti
přistýlky a bez balkonu, pokojích Classic s balkonem
a s možností 1 přistýlky pro dospělou osobu nebo
2 přistýlek pro děti do 9 let. Pokoje jsou elegantně zařízené a prostorné a mají vlastní sociální zařízení, TV/
SAT, telefon, minibar, fén, individuálně nastavitelnou
klimatizaci, župany. Na vyžádání jsou k dispozici i rodinné pokoje (propojené dva dvoulůžkové pokoje).
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu soft all inclusive: welcome drink,
snídaně formou bohatého bufetu, oběd formou
bufetu (2 polévky, 2 hlavní jídla, salátový bufet, dezerty), káva a zákusek odpoledne, večeře formou bufetu (předkrmy, 2 polévky, 5 hlavních jídel, salátový
bufet, sýrový bufet, dezerty), neomezeně minerální
voda, džus, káva a čaj během dne, zdarma točené
pivo a víno během večeře a na Piano baru (18:00 –
22:00 hod.)

SLEVY:
1 dítě do 9 let ZDARMA, ubytování se 2 dospělými
osobami na pokoji.
Akce 4=3 – 1 noc ZDARMA – tato sleva platí
pouze v následujících termínech: 01.01.–31.03.2017,
29.10.–22.12.2017
Akce 5=4 – 1 noc ZDARMA, platí pouze v termínech:
31.03.–14.04.,17.04.–28.04.,01.05.–02.06.,05.06.–
30.06.,03.09.–20.10.,23.10.–29.10.2017.
Akce 7=6 – 1 noc ZDARMA, neplatí v termínu:
30.06.–03.09.2017.
U pobytu nad 7 nocí jednolůžkový pokoj bez
příplatku.
First minute sleva 8% pro nákup pobytu min. 90 dní
předem, nelze kombinovat s ostatními slevami.
PŘÍPLATKY:
Příplatek za jednolůžkový pokoj STANDARD 540 Kč/
osoba a noc, za jednolůžkový pokoj CLASSIC 750 Kč/
osoba a noc. Rekreační poplatek cca 1,6 Eur/ osoba
a noc, platba na místě. Pobyt s pejskem 20 Eur/ noc.
V ceně pobytu je zahrnuto: uvítací nápoj, neomezeně minerální voda, džus, káva a čaj během celého
dne, soft all inclusive strava, neomezené využití
hotelových lázní 3500 m2(venkovní bazén v sezóně,
2 bazény s termální vodou, Whirlpool, sportovní bazén 20 m, dětský bazén, Finská sauny, infra sauna, bio
sauna, solná jeskyně, bylinná komora, turecké lázně,
tepidarium, atd.), volný vstup do fitness a tělocvičny,
sportovní a fitness programy, připojení k internetu,
zapůjčení županu, fénu, parkování.
Termín

L
L D 09–14 P P
MDP
STANDARD CLASSIC CLASSIC CLASSIC
001.01.–31.03. 2170 2370 1190 1890 2 noci
331.03.–14.04. 2280 2480 1240 1980 2 noci
114.04.–17.04.* 2450 2640 1320 2120 3 noci
117.04.–28.04. 2280 2480 1240 1980 2 noci
228.04.–01.05.* 2450 2640 1320 2120 3 noci
001.05.–02.06. 2280 2480 1240 1980 2 noci
002.06.–05.06.* 2450 2640 1320 2120 3 noci
005.06.–30.06. 2280 2480 1240 1980 2 noci
330.06.–03.09. 2010 2200 1100 1760 4 noci
003.09.–20.10. 2280 2480 1240 1980 2 noci
220.10.–23.10.* 2450 2640 1320 2120 3 noci
223.10.–29.10. 2280 2480 1240 1980 2 noci
229.10.–22.12. 2170 2370 1190 1890 2 noci
CCena za osobu/ noc se soft all inclusive. Nástup možný
kkdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu. Termíny označčené * nelze krátit.
§

PPENZION SZANYI  BÜKFÜRDŐ

R17.206

vý
výlety. Turistický vláček pravidelně pendluje mezi
m
městečkem Bük a termálními lázněmi.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Dv
Dvoulůžkové apartmány s možností 1–2 přistýlek
s pplně vybavenou kuchyňkou, sprcha a WC, TV/SAT,
rá
rádio, minibar a terasa, ručníky (pro použití v pokoji).
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vl
Vlastní strava, možnost přípravy jídel v kuchyňce
ap
apartmánu. Možnost dokoupení snídaně, cena 130
Kč
Kč/osoba.
PŘ
PŘÍPLATKY:
Po
Pobyt na 2 noci příplatek 30%. Pobyt na 3 noci příplatek 20%.
PPenzion Szanyi se nachází v srdci oblíbených léčivých pl
lázní Bük, asi 800 m od termálních koupelí, v blízkosti
lá
L v 1/2 apartmá
P
restaurací
a obchodů. V penzionu je 10 kompletně Termín
re
470
270
vybavených
apartmánů pro dvě osoby s možností až 02.01.–20.12.
v
2 přistýlek. K odpočinku slouží denní místnost, jídelna, Cena za osobu/noc s vlastní stravou, včetně pobytové taxy
lehátka a houpačka. V penzionu je možné zapůjčit si a parkování. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
le
jíjízdní kola, badminton, zajistit masáže, zorganizovat délka pobytu jsou 4 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
APARTMÁNOVÝ DŮM SIESTA  BÜKFÜRDŐ

R17.207

Ap
Apartmánový
dům Siesta je vzdálený 1500 m od léčivý lázní Bükfürdö. K odpočinku slouží finská sauna,
vých
jac
jacuzzi,
parkoviště, dětské hřiště, posezení v zahradě
g
a grilování.
UB
UBYTOVÁNÍ:
a) dvoulůžkové apartmány s možností 1 přistý 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, sprcha
stýlky,
W balkon nebo terasa, TV/SAT, ručníky (pro poa WC,
už v pokoji).
užití
b) čtyřlůžkové apartmány s možností 1 přistýlky,
2 lložnice, 1 koupelna, kuchyň.
K ddispozici také apartmán s obývacím pokojem a koupe
pelnou
navíc, cena na vyžádání.
ST
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní, možnost přípravy jídel v kuch
chyňce
apartmánu.
SSLEVY: Dítě do 4 let zdarma bez lůžka nebo na přiSL
stý
stýlce při ubytování se 2 nebo 4 dospělými osobami.
PŘ
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek cca 1,50 EUR/osoba
n (osoby od 18 let), platba na místě. Pobyt na
a noc
3 nnoci příplatek 15%.
T
Termín
La
Lb
P
002.01.–31.05.
450
390
290
331.05.–01.10.
490
410
290
001.10.–23.12.
450
390
290
CCena za osobu/ noc s vlastní stravou v apartmánu. Nástup
m
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.

HOTEL WOLF  SÁRVÁR

R17.209
do
dokoupení
večeře: 340 Kč/osoba a večeře.
SL
SLEVY:
Dítě do 5 let ZDARMA se 2 dospělými osoba v pokoji.
bami
PŘ
PŘÍPLATKY:
Po
Pobytová
taxa cca 400 HUF/osoba a noc (osoby
18 let) platí se v hotelu při příjezdu. U rekreač18–70
ní pobytu na 2 noci příplatek 10%.
ního

V rodinném prostředí očekává své hosty hotel Wolf,
který se nachází pouze 300 m od léčebných a wellness lázní.
V příjemné klimatizované restauraci můžete vedle
maďarských specialit najít také tradiční i nízkokalorická jídla. Bezplatné parkování u hotelu.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky a třílůžkové pokoje, sprcha a WC, fén, minibar, TV, balkon
a klimatizace (za příplatek na místě).
STRAVOVÁNÍ:
v ceně pobytu je zahrnuta snídaně. Možnost

PENZION WOLF  SÁRVÁR

Město Sárvár je jedním z nejoblíbenějších lázeňských míst. Symbolem města je renesanční hrádek
Nádasdy-vár, arboretum s exotickými rostlinnými
druhy nebo jezero Czónakázó.
Celoročně otevřený penzion je umístěný v blízkosti
termálních lázní a 100 m od hotelu Wolf.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností 1přistýlky, s vlastním sociálním zařízením (sprcha nebo vana a WC) a TV/SAT. Některé pokoje mají
klimatizaci (za příplatek na místě).

S
Speciální
pobyt se snídaní
AAKCE 3=2 A 4=3, 1 noc ZDARMA
Te
Termín
2 noci
3 noci
4 noci
L 1/2
L 1/2
L 1/2
004.01.–13.04. 1 660
1 660
2 490
221.04.–31.05. 1 660
1 660
2 490
001.09.–19.10.
1 660
1 660
2 490
004.11.–24.12.
1 660
1 660
2 490
Cena za osobu/2, 3, 4 noci se snídaní. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. U pobytu na 3 noci a na 4 noci je 1 noc ZDARMA, tato sleva je již
zohledněna v tabulce.
§
Rekreační pobyt
Termín
L 1/2
3. osoba v pokoji
13.04.–21.04.
1 170
750
31.05.–01.09.
1 170
750
19.10.–04.11.
1 170
750
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
§

HOTEL DANUBIUS HEALTH SPA RESORT SÁRVÁR  SÁRVÁR

R17.208

AKCE

Hotel se nachází v nádherném zeleném prostředí
v sousedství 200 let starého arboreta, přístupného
přímo z hotelové zahrady.
Hotelová restaurace s venkovním posezením v létě na
terase nabízí speciality maďarské a mezinárodní kuchyně. Hotel nabízí svým hostům kromě klasických
léčebných kúr a wellness programů i relaxační služby
(wellness a dolce vita masáže, relaxační koupele, terapie v solné jeskyni) a kosmetika.
Ve vodním světě mohou návštěvníci nalézt zážitkový bazén s vířivkou, masážními a podvodními tryskami, vnitřní a venkovní termální bazén, saunový
svět (finská sauna, infrasauna, aromatická kabina,
parní lázeň), wellness centrum.
Pro vyznavače sportu jsou připraveny denně skupinové sportovní programy, tenis, stolní tenis, badminton, kuželky, zahradní šachy a půjčovna kol.
UBYTOVÁNÍ:
Pokoj Standard – dvoulůžkový pokoj s možností

přistýlky, TV/SAT, připojením
př
k internetu, rádiem, telefonem,
=3
=4, 4
minibarem, županem, s vlastním 7=6, 6=5, 5
m
sociálním zařízením a balkónem
so
nebo francouzským balkónem.
ne
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
k oobědu polévka dle denní nabídky, večeře).
SLEVY:
SL
V termínu 01.07.–31.08.2017 je 1 dítě do 6 let na
přistýlce
př
ZDARMA, 1 dítě 6–14 let na přistýlce
790
79 Kč/noc s polopenzí, ostatní termíny 1 320 Kč/noc
s polopenzí.
Akce 1 noc ZDARMA při pobytu na 4–13 nocí (4 = 3,
5 = 4, …, 13 = 12), platí pouze pro pevná lůžka.
V ceně pobytu je zahrnuto:
rozšířená polopenze, neomezený vstup do vodního
světa a saunového světa (vnitřní a venkovní termální
bazény, zážitkový bazén, finská sauna, infrasauna,
aromaterapie, parní kabina), skupinová cvičení
(po–pá: ranní gymnastika, autogenní cvičení, aqua
jogging, aqua fitness, cvičení na posílení svalů),
Danubius Premier Fitness Studio, zapůjčení županu
a parkování.
Rekreační pobyt
Termín
L v 1 /2 pokoji STANDARD P
02.01.–09.01.
2 030
1 320
09.01.–24.03.
1 935
1 320
24.03.–30.06.
2 030
1 320
2 195
1 320
330.06.–01.10.
2 030
1 320
001.10.–05.11.
1 935
1 320
005.11.–22.12.
CCena za osobu/ noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
DDélka pobytu 2–13 nocí.
§
AAKCE 3=2, 1 noc ZDARMA
TTermín
L v 1/ 2 pokoji STANDARD
009.01.–24.03.
3 870
3 870
005.11.–16.11.
3 870
220.11.–22.12.
CCena za osobu/ 3 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
§
PPobyt nelze krátit a kombinovat s jinými slevami.

HOTEL LOTUS THERME &SPA  HEVÍZ

Akce 7
=6

Sl

za včaeva 3 %
sný n
ák up
Hévíz se nachází na jihozápadě Maďarska v blízkosti Balatonu. Toto lázeňské město je protkáno
R17.211 lázeňskými kolonádami a pozůstatky románských
památek. Využívá léčivých účinků jezera Hévízi-tó,
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně. Možnost které je největším přírodním termálním jezerem
v Evropě o rozloze 4,4 ha a hloubce 38 m, a slouží
do
dokoupení
večeře: 340 Kč/osoba a večeře.
SL
SLEVY: Dítě do 5 let ZDARMA se 2 dospělými oso- k léčbě, relaxaci a regeneraci organismu.
LOTUS THERME HOTEL & SPA
ba v pokoji.
bami
PŘ
PŘÍPLATKY:
Pobytová taxa cca 400 HUF/osoba a noc Tento unikátní wellness&beauty léčebný hotelový
(os 18–70 let) platí se při příjezdu. U rekreačního komplex je obklopen nádherným parkem v těsné
(osoby
blízkosti největšího termálního jezera Hévízi-tó.
po
pobytu
na 2 noci je příplatek 15%.
Usiluje o individuální přístup ke každému klientovi
SSpeciální pobyt se snídaní
tak, aby se spokojení hosté opakovaně vraceli. Nabízí
AAKCE 3=2 A 4=3, 1 noc ZDARMA
uklidňující atmosféru pro působení ozdravných pro2 noci
3 noci
4 noci
TTermín
cedur a wellness&beauty procedur, stejně jako široL 1/2
L 1/2
L 1/2
kou nabídku sportovních a večerních společenských
004.01.–13.04. 1 360
1 360
2 040
programů. Hotelová restaurace Corvinus připravuje
1 360
2 040
221.04.–31.05. 1 360
širokou paletu mezinárodních a maďarských specialit,
1 360
1 360
2 040
001.09.–19.10.
stejně jako pokrmy dietní a vegetariánské.
1 360
1 360
2 040
004.11.–24.12.
Živá hudba a koktejly vybízejí k společenským setkáCCena za osobu/2, 3, 4 noci se snídaní. Nástup na pobyt je
ním v Shali Mar Baru, během léta je otevřený také bar
m
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. U pou venkovního bazénu s terasou.
bytu na 3 noci a na 4 noci je 1 noc ZDARMA, tato sleva je již
Tichá knihovna nabízí útočiště ke čtení či partii
zohledněna v tabulce.
§
šachu.
Rekreační pobyt
Léčebný bazén (cca 38 °C) je napájen přímo z termálTermín
L
3. osoba v pokoji
ního zdroje jezera, a doplňují jej prvky hydroterapie
13.04.–21.04.
1 050
750
a venkovní a vnitřní plavecké bazény (cca 30 °C).
31.05.–01.09.
1 050
750
Klasická sauna, venkovní zahradní sauna, jacuzzi,
19.10.–04.11.
1 050
750
laconium, pára, aromasauna, infra sauna, Kneippův
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
chodník, solárium a fitness navazují na komplex
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
§

R17.210
bazénů. Široká nabídka sportovních služeb a denních
ba
programů zahrnuje např.: golfové odpaliště, 6jampr
kový pitch&putting green, venkovní tenisové kurty,
ko
nabídku vyjížděk na koních, stolní tenis, střílení
na
cyklistiku, lekce jógy, vodní aerobik, nordic
z luku,
l
walking, lekce tenisu a golfu. Pro nejmenší je k diswa
pozici dětská herna.
po
UBYTOVÁNÍ:
UB
Dvoulůžkové pokoje Standard s balkonem, s výhleDv
dem do zeleně přilehlého parku. K vybavení patří klide
matizace, vlastní sociální zařízení, fén, telefon, rádio,
m
SAT/TV, DVD přehrávač, sejf, minibar.
SA
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu).
SLEVY:
Akce 7=6, poslední noc ZDARMA.
Sleva 3% za včasný nákup min. 60 dní před nástupem na pobyt.
Dítě do 5 let ZDARMA se 2 dospělých osob na
pokoji.
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj Standard 540 Kč/
osoba a noc. Pokoje s výhledem na bazén, pokoje
s terasou a velké pokoje za příplatek na vyžádání.
V ceně pobytu je zahrnuto: welcome drink, neomezené využití bazénů a saun (venkovní a vnitřní
bazény, termální bazén, relaxační bazén, meditační
bazén, vířivka, laconium, parní lázeň, finská sauna,
infra sauna, zahradní sauna, aromaterapeutická
sauna). Fitness, venkovní tenisové kurty, bohatý
sportovní a wellness program (dle harmonogramu
hotelu). Župan na pokoji, denní nabídka bylinných
čajů. Kryté parkoviště.
Termín
L
P
D 5–12 P
08.01.–13.04. 2 670
2 140
1 340
18.04.–18.06. 2 810
2 250
1 390
18.06.–02.09. 2 670
2 140
1 340
02.09.–29.10. 2 810
2 250
1 390
29.10.–21.12.
2 670
2 140
1 340
Cena za osobu/ noc s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 3 noci.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
NATURMED HOTEL CARBONA  HÉVÍZ

R17.212

Akce 7
=6
D í tě

10 let
ZDAdRoM
A

Sl

za včaeva 3 %
sný n
ák up
Moderní hotel NaturMed Carbona**** se nachází s atmosférou římských lázní napájený vlastním terv centru lázeňského města Hévíz, je obklopen rozleh- málním pramenem nabízí svým klientům ke skutečné
lým parkem upraveným na způsob arboreta. Areál relaxaci 1 000 m2 vodní plochy.
U hhostů je oblíbený zážitkový venkovní bazén (v zimě
kry perličkové koupele, hydromasážní vany a další
krytý),
relaxační
vybavení, bar, dětský bazén a skluzavky.
re
Vn
Vnitřní areál sestává z plaveckého bazénu a saunového
vé světa. Léčebné oddělení nabízí široké spektrum
tra
tradičních lázeňských procedur. V masážním centru
si hhosté mohou vybrat z 26 druhů masáží, relaxačních
procedur,
zábalů a kompletních léčebných programů.
pr
Hotel
Ho disponuje beauty salonem s nabídkou krášlících
cíc procedur, kadeřnictvím, manikúrou a pedikúrou,
soláriem.
so

Hotel Carbona NaturMed v uplynulých letech získal
Ho
mnoho ocenění, opakovaně byl vyhlášen za wellm
ness hotel roku.
ne
Hotelová restaurace nabízí jídla maďarské i meziHo
národní kuchyně. Vedle restaurace můžete v letním
ná
období posedět na terase v kavárně Victoria. Dále
ob
v hhotelu naleznete drink bar Carolina s živou hudbou,
kavárnu Platan a u rekreačního bazénu se můžete
ka
osvěžit v Juice baru s nabídkou čerstvě vymačkaos
ných organických šťáv. Do hotelové restaurace Attila
ný
a bbaru Carolina je povolen vstup pouze ve formálním
oblečení.
ob
UBYTOVÁNÍ:
UB
Pokoj Standard – dvoulůžkový pokoj o velikosti přibližně 20 m2 s možností přistýlky, TV/SAT, telefonem,
minibarem, klimatizací, sejfem, s vlastní koupelnou
vybavenou vanou či sprchou, fénem.
Pokoj Standard Plus – navíc balkon, župan a ručník, minibar, sejf, klimatizace, LCD TV. Bez možnosti
přistýlky.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze.
SLEVY:
1 Dítě do 10 let ZDARMA na přistýlce s polopenzí
v doprovodu 2 dospělých osob na pokoji.
Akce 4=3, 5=4, 1 noc ZDARMA v termínech

pobytu 08.01.–13.04., 07.05.–07.09., 29.10.–
21.12.2017 a nástup na pobyt v neděli, u Akce
4=3 možný nástup v neděli či pondělí.
Akce 7=6, 1 noc ZDARMA v termínech pobytu
07.01.–14.04.,06.05.–08.09. a 28.10.–22.12.2017.
3% sleva při nákupu minimálně 30 dní před nástupem na pobyt.
V ceně pobytu je zahrnuto: polopenze, neomezený vstup do spa a wellness (venkovní bazén,
plavecký bazén, wellness bazén, termální bazén,
welcome drink, saunový ostrov), fitness, zapůjčení
županu, účast na sportovních a fitness programech,
Wi-Fi, parkování.
Termín

L
L
D10–14 D14–18
STANDARD STANDARD P
P
PLUS
03.01.–07.01. 2370
2440 1090 1395
07.01.–17.03. 2230
2290 1090 1395
17.03.–14.04. 2370
2440 1090 1395
14.04.–27.05. 2510
2580 1090 1395
27.05.–08.09. 2370
2440 1090 1395
08.09.–30.09. 2510
2580 1090 1395
30.09.–22.12. 2230
2290 1090 1395
Cena za osobu/ noc s polopenzí. Minimální délka pobytu
2 noci. Nástup možný kdykoliv.
§

EUROPA FIT  HEVÍZ
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AKCE
=3

5=4,
4
D í tě

10 let
ZDAdRoM
A

Sleva
10 %
b

na po

y t y 3–

6 noc

í

Hotel Európa Fit, oceněný jako „Hotel roku 2014“,
kdy prošel celkovou rekonstrukcí, se nachází cca
400m od unikátního hévízského léčebného jezera.
Soustředí se na spa a wellness služby.
Hotelové bazény disponují vodní plochou cca 700 m2
ve formě vnitřního wellness bazénu, léčebného bazénu, zážitkového bazénu, vnitřního a venkovního
plaveckého bazénu, letního Acapulco rodinného
bazénu a whirlpoolu. Modernizovaný saunový svět
v přízemí sestává z finských saun, infrasauny, páry
a herbária.
Hotelové Vitalium Medical Wellness Centrum

kombinuje tradiční léčebné postupy a moderní wellness trendy.
Sportovní animační programy, fitness centrum, stolní
tenis, vodní aerobic, power a nordic walking, yoga,
vnitřní a venkovní gymnastika uspokojí milovníky
pohybu.
Hotelová restaurace Citrus Étterem nabízí speciality
maďarské a mezinárodní kuchyně. Speciality na grilu
z venkovní letní restaurace, aperitivy z Drink baru
a zrekonstruovaný Mandarin bar a kavárna rozšiřují
nabídku gastronomických služeb.
Pro děti jsou připraveny o svátcích a letních

pra
prazdninách animačními programy a hlídání.
UB
UBYTOVÁNÍ:
Dv
Dvoulůžkové pokoje Standard mají balkon nebo
tra
trasu, klimatizaci, vlastní sociální zařízení, fén, sejf,
LC
LCD TV, minibar a internet.
ST
STRAVOVÁNÍ:
V cceně pobytu polopenze formou bufetu: bohatá vita
tal snídaně a večeře. V mimosezóně polévky během
ob
oběda (neplatí 18.6.–26.08.2017).
SL
SLEVY:
1D
Dítě do 10 let ZDARMA na přistýlce s polopenzí
v ddoprovodu 2 dospělých osob na pokoji.
AK
AKCE 5=4, 1 noc ZDARMA v termínu
18
18.06.–23.07.2017.
Sl
Sleva 10% na pobyty od 3 do 6 nocí, neplatí
v termínech 14.04.–17.04.,28.04.–01.05.,02.06.–
05.06.,20.10.–23.10.2017.
Slevy nelze kombinovat.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek cca 1,7 Eur/osoba a noc (osoby
od 18 let) – platí se při příjezdu. Pobyt se psem 22
EUR/noc.
Podzemní garáže za poplatek cca 7 EUR/noc.
V ceně pobytu je zahrnuto:
Welcome drink, využití bazénů a saun: zážitkový
bazén, termální bazény, Whirlpool, dětský bazén,

vnitřní a venkovní plavecký bazén, Acapulco letní
rodinný zážitkový bazén. Finská sauna, pára, bylinková sauna, solná sauna, místnost k relaxaci a józe,
saunové rituály.
Župan, fitness, dětské hřiště a herna.
Týdenní programy, např. prohlídky města, degustace
vín, lekce vaření, živá hudba v hotelovém baru, fitness programy, animační programy pro děti během
letních prázdnin a maďarských státních svátků.

a 1 dítě, max. 4 dospělí a 2 děti nebo 5 dospělých.
STRAVOVÁNÍ: v ceně pobytu je polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu).
SLEVY: Dítě do 4 let ZDARMA při ubytování se 2 dospělými osobami.
Akce 4=3 noci (1 noc zdarma) platí v termínech:
01.01.–14.04., 17.04.–28.04.,01.05.–02.06.,05.06.–
01.07.,27.08.–20.10., 23.10.–22.12.2017.
Akce 7=5 nocí (2 noci zdarma) platí v termínech:
01.01.–14.04., 23.10.–22.12.2017.
PŘÍPLATKY:
Příplatek za pokoj s výhledem na bazény 230 Kč/pokoj a noc. Příplatek za apartmán s velkou terasou 230
Kč/apartmán a noc.

V ceně pobytu je zahrnuto:
volný vstup do venkovních bazénů v letní sezóně,
vnitřního zážitkového a plaveckého bazénu, termálního bazénu, dětského bazénu, vířivky, biosauny, finské sauny, parní lázně, ledové jeskyně, neomezené
užívání tělocvičny a zapůjčení županu (pouze pro
dospělé). Internet na pokoji.
Hlídání dětí nad 3 roky max. 4 hod./den zdarma, batolata 3 měsíce až 3 roky 2 hod./den zdarma.

AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín
L
D 10–14 P D 14–18 P
08.01.–26.02. 6 630
3 270
5 310
26.03.–09.04. 6 630
3 270
5 310
24.09.–08.10. 7 170
3 270
5 310
26.11.–17.12.
6 630
3 270
5 310
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
Rekreační pobyt
Termín
L
D 10–14 P D 14–18 P
03.01.–08.01. 2390
1 090
1 770
08.01.–09.04. 2210
1 090
1 770
09.04.–29.10. 2390
1 090
1 770
29.10.–22.12.
2210
1 090
1 770
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální
délka pobytu jsou 2 noci. V termínech:14.04.–17.04.,
28.04.–01.05., 02.06.–05.06., 20.10.–23.10.2017 minimální délka pobytu 3 noci.
§

WELLNESS HOTEL KAROS SPA  ZALAKAROS

AKCE

7=5, 4
=3

Hotel Karos Spa****superior je nejlepší wellness hotel v regionu s vlastním termálním bazénem.
Nachází se pouze 400 metrů od centra lázeňského
města. Luxusní a pohodlný hotel je ideální pro rodiny
s dětmi. Restaurace, bar i grill bar nabízí gastronomické pochoutky. Pro rodiny s dětmi jsou připraveny
2 herny a v červenci a srpnu také dětské animační
programy. Ve dvou budovách hotelu naleznete
wellness centrum, vodní svět má téměř 1 000
m2 vodní plochy, k dispozici jsou 4 vnitřní bazény:
plavecký, zážitkový, dětský a termální, dále venkovní plavecký a zážitkový bazén. Vodní a saunový
svět je srdcem celého hotelu. Děti si mohou vyhrát

52

v dětském bazénu plném zážitkových prvků, větší
děti a dospělí se mohou osvěžit v zážitkovém bazénu
dě
nebo si zaplavat v plaveckém bazénu. Klienti toužící
ne
po regeneraci a léčení mohou využívat léčivou sílu
vlastní termální vody hotelu v termálním bazénu.
vla
K dispozici jsou i venkovní bazény a Svět saun (celkem 7 saun).
ke
UBYTOVÁNÍ:
UB
Ve dvoulůžkových pokojích typu superior
s možností jedné přistýlky s vlastním sociálním
zařízením, TV, klimatizací, trezorem, telefonem,
za
minibarem, Wi-Fi a balkónem. Možnost ubytování
m
s vvýhledem na bazény nebo na park.
Ve dvoulůžkových apartmánech typu superior s možností dvou přistýlek. Apartmán má 2 místnosti, vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, trezor,
telefon, minibar a připojení k internetu přes Wi-Fi.
Apartmány se nachází naproti hlavní budově hotelu
v budově Aparthotelu, do které se dostanete buď přes
hotelovou zahradu, nebo podzemním tunelem.
Ve čtyřlůžkových rodinných pokojích s možností dvou přistýlek. Rodinné pokoje mají 2 místnosti,
vlastní sociální zařízení, TV, klimatizaci, trezor, telefon, minibar a malý balkon. Rodinný pokoj se skládá
z ložnice s manželskou postelí, z obýváku s dvojpostelí
a rozkládacím gaučem. Kapacita pokoje: min. 3 dospělí
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Termín

L pokoj Ap. nebo D 4–10 D 10–14 MDP
SUPERIOR rod. pokoj P
P
01.01.–14.04. 1 630 1840 590 990
2
14.04.–17.04. 1 840 2100 590 990
3
2
117.04.–28.04. 1 680 1890 590 990
3
228.04.–01.05. 1 840 2100 590 990
2
001.05.–02.06. 1 680 1890 590 990
3
002.06.–05.06. 1 840 2100 590 990
2
005.06.–01.07. 1 680 1890 590 990
3
001.07.–27.08. 1 840 2100 590 990
2
227.08.–20.10. 1 680 1890 590 990
3
220.10.–23.10. 1 840 2100 590 990
2
223.10.–22.12. 1 630 1840 590 990
CCena za osobu/noc s polopenzí a programem. MDP je minim
mální délka pobytu. Nástup na pobyt je možný kterýkoliv
dden v týdnu.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
HOTEL PELION  TAPOLCA

R17.215

AKCE
=3

ranní cvičení a vodní gymnastika, plavecký bazén od
SLEVY:
SL
Dítě do 6 let ZDARMA ubytování s polopenzí se května do září, župan, internet, použití léčivé jeskyně,
Dí
parkování.
dvěma dospělými osobami na pokoji.
dv
Akce 4=3,5=4, 1 noc ZDARMA, viz tabulka.
Ak
Rekreační pobyt
PŘÍPLATKY:
PŘ
L v 1/2
P D 6–12 L D 6–12 P
Rekreační poplatek 1,70 Eur/osoba a noc (osoby od Termín
Re
02.01.–01.04. 1490 1330 1160
780
18 let), platí se při příjezdu.
01.04.–30.06. 1550 1390 1190
820
Pobyt se psem nebo kočkou není povolen.
Po
890
V ceně Rekreačního pobytu i Akcí 4=3,5=4 je 30.06.–01.09. 1750 1430 1340
01.09.–03.11. 1550 1390 1190
820
zahrnuto:
za
780
Ubytování a polopenze, používání Wellness ostrova 03.11.–22.12. 1490 1330 1160
Ub
(zážitkový bazén, termální bazény, sauna, posilovna, Cena za osobu/noc s polopenzí a programem, minimální
(zá

5=4,
4

Tapolca, město jeskyň a vod, leží 11 km severně od
Balatonu. Pod Tapolcou je vyhloubená krasová
vodní jeskyně, která byla vyhlášena za léčivou
jeskyni. Část jeskyně slouží turistům (podzemní
projížďky na lodičkách), větší část jeskyně slouží
k léčebným účelům.
Hotel Pelion se nachází v centru Tapolcy, je postaven přímo nad léčebnou jeskyní. Ubytovaní hosté
se krytou chodbou dostanou přímo z hotelu do
jeskyně. Pobyt v jeskyni je možný na max. 3 hodiny,
s přikrývkami.

§
ddélka pobytu 2 noci. Nástup možný kdykoliv.
AAKCE 4=3, 5=4, 1 noc ZDARMA
TTermín
L v 1/2
P
L v 1/2
P
4=3
4=3
5=4
5=4
002.01.–01.04. 4470 3990
5960 5320
001.04.–13.04. 4650 4170
6200 5560
6200 5560
118.04.–27.04. 4650 4170
006.05.–01.06. 4650 4170
6200 5560
006.06.–30.06. 4650 4170
6200 5560
002.09.–19.10. 4650 4170
6200 5560
224.10.–31.10. 4650 4170
6200 5560
003.11.–22.12. 4470 3990
5960 5320
CCena za osobu/4 noci nebo 5 nocí s polopenzí a programem.
NNástup na pobyt možný kdykoliv, pobyt nelze krátit. Sleva
1 noc ZDARMA je již zohledněna v tabulce.
§

Hotel Pelion má vlastní termální pramen
a Wellness ostrov, který nabízí termální, plavecký
a dětský bazén, sauny, solárium, vířivku, parní kabinu.
K dispozici je česky hovořící tlumočník.
UBYTOVÁNÍ:
Klimatizované dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a minibarem. Součástí každého pokoje je také fén, župan a připojení
k internetu. Většina pokojů má balkon.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).

HOTEL AMETISZT  HARKÁNY

R17.216
SLEVY:
SL
1 ddítě do 2 let zdarma při ubytování se 2 dospělými
osobami na pokoji. Dětská cena 2–12 let platí pouze
os
pro dítě ubytované se 2 dospělými osobami v jednom
pr
pokoji.
po
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,5 Eur, platba na
PŘ
místě. Možnost parkování ve dvoře hotelu a před
m
hotelem.
ho
V ceně wellness pobytu na 2 noci je zahrnuto:
uvítací přípitek, 1 x celodenní vstupenka do lázní,
uv
wellness v léčebných lázních (sauna, perličková kouwe
pel, pára), parkovné.
pe

Hotel Ametiszt byl otevřen v roce 2006. Nachází místě cca 250 m od lázní. K hotelu patří i zahradní
se v centru města Harkány, na tichém a klidném restaurace Attila, která nabízí svým hostům speciality maďarské kuchyně. Hosté si mohou odpočinout
lit
v nádherně upravené hotelové zahradě. V celém
ho
hotelu platí zákaz kouření. Hotel nabízí ubytování ve
dv
dvoulůžkových a třílůžkových pokojích.
UBYTOVÁNÍ:
UB
dvoulůžkové nebo třílůžkové pokoje s vlastním sodv
ciálním zařízením, TV, ledničkou. Většina pokojů má
ciá
ba
balkon nebo terasu.
STRAVOVÁNÍ:
ST
v cceně pobytu je zahrnuta snídaně nebo polopenze,
dle druhu pobytu.

Termální koupaliště Harkány

V ceně wellness pobytu na 3 noci je zahrnuto:
uvítací přípitek, 2 x celodenní vstupenka do lázní,
wellness v léčebných lázních (sauna, perličková koupel, pára), parkovné.
Rekreační pobyt
Termín
L v 1/2 nebo v 1/3
D 2–12
02.01.–30.06.
745
560
30.06.–27.08.
820
630
27.08.–23.12.
745
560
Cena za osobu/ noc se snídaní. Minimální délka pobytu jsou
3 noci. Nástup možný kdykoliv. Dětská cena platí pouze pro
dítě ubytované se 2 dospělými osobami v jednom pokoji.
Wellness pobyt na 2 noci
W
L v 1/2 nebo v 1/3
D 2–12
TTermín
002.01.–30.06.
2 190
1 690
2 390
1 790
330.06.–27.08.
2 190
1 690
227.08.–23.12.
CCena za osobu/ 2 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
DDětská cena platí pouze pro dítě ubytované se 2 dospělými
§
oosobami v jednom pokoji.
Wellness pobyt na 3 noci
W
L v 1/2 nebo v 1/3
D 2–12
TTermín
002.01.–30.06.
3 350
2 650
330.06.–27.08.
3 590
2 790
227.08.–23.12.
3 350
2 650
CCena za osobu/ 3 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
DDětská cena platí pouze pro dítě ubytované se 2 dospělými
§
oosobami v jednom pokoji.

HUNGAROSPA THERMAL HOTEL  HAJDÚSZOBOSLÓ

Komplex léčebných lázní, koupaliště, venkovního
a krytého aquaparku AQUA-Palace tvoří jedno
z největších lázeňských středisek Evropy.
Hungarospa Thermal Hotel se nachází v poklidném prostředí. Hotel má vlastní wellness centrum
s nabídkou procedur, saunu, 3 vnitřní termální bazény
s rozdílnou teplotou, venkovní bazén. Hosté mají přístup do termálních lázní Aqua Palace, vzdálených
cca 250m od hotelu. Hotelová restaurace nabízí jídla
maďarské a mezinárodní kuchyně.
Hoteloví hosté mají přístup do Aqua Palace, a do 4 hotelových bazénů. Lázeňský komplex nabízí různorodý
a bohatý program: lázně pod širým nebem
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županem, koupelnou s vlastním sociálním zařízením
žu
a s balkónem nebo terasou.
STRAVOVÁNÍ:
ST
V ceně pobytu je zahrnuta polopenze, k dispozici je
i restaurace,
která se nachází přímo v hotelu.
r
SLEVY:
Dítě do 4 let bez nároku na služby ZDARMA.
SL
Dítě
D 4–12 let bez nároku na lůžko nebo na přistýlce
895
89 Kč/noc v termínu 05.06.–11.09.2017, mimo tento
termín
695 Kč/noc. Cena pro dítě 4–12 let zahrnuje
te
ubytování,
polopenzi a vstupy.
ub
PŘÍPLATKY:
Příplatek za pokoj s velkým balkonem od
PŘ
01.05.–15.09.2017
je 100 Kč/ noc. Rekreační poplatek
01
Aqua Palace 1,7 EUR/osoba starší 18 let a noc, platba na místě.
(v provozu od začátku května do konce září) s více než V ceně všech pobytů je zahrnuto: ubytování
13 bazény, aquapark s 9 obrovskými skluzavkami s polopenzí, volný vstup do hotelových termálních
a Aqua-Palace. Aquapark nabízí 9 různých toboganových drah, na nejmladší tu čeká mini mořský svět,
dětský bazén se slony v životní velikosti, dětská skluzavka, vodní hrad a dětské hřiště. Navštívit můžete
pláž s palmami, bazén s umělým vlnobitím. V krytém
AQUA PALACE můžete využívat v přízemí zážitkové
bazény, v 1. patře rodinné a dětské bazény, ve 3. patře
plavecký bazén a posilovnu.
UBYTOVÁNÍ:
Komfortně zařízené pokoje s TV/SAT, připojením k internetu přes Wi-Fi, telefonem, trezorem, minibarem,

bazénů (3 vnitřní,1 venkovní), finské sauny, infrasauny, parní kabiny, vstup do největšího termálního
komplexu v Evropě: termální lázně, plavecký bazén,
venkovní bazény v letním období a Aquapalace (cca
3 min.chůze) – vnitřní bazény (kromě dne odjezdu),
zapůjčení županu, parkování.
Wellness pobyt na 2 noci
L v 1/2
P
04.01.–12.03.
2 795
2 090
12.03.–01.06.*
2 950
2 190
06.06.–11.09.
3 290
2 490
11.09.–01.11.*
2 950
2 190
01.11.–22.12.
2 795
2 090
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
*Uvedené ceny neplatí v těchto termínech: 14.04.–
17.04., 28.04.–02.05. a 20.10.–24.10.2017; pro tyto
termíny cena na vyžádání.
§
te
Wellness pobyt na 4 noci
L v 1/2
P
W
004.01.–12.03.
5 190
3 990
112.03.–01.06.*
5 490
4 290
006.06.–11.09.
6 190
4 690
111.09.–01.11.*
5 490
4 290
5 190
3 990
001.11.–22.12.
CCena za osobu/ 4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
§
m
**Uvedené ceny neplatí v těchto termínech: 14.04.–
117.04., 28.04.–02.05. a 20.10.–24.10.2017; pro tyto
termíny cena na vyžádání.
te

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Všeobecné podmínky
Lázně pro
a termální
účastníky
koupaliště
zájezdů va Maďarsku
pobytů
Všeobecné smluvní podmínky DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
Úvodní ustanovení
1. Všeobecné smluvní podmínky DCK Rekrea Ostrava s.r.o. jsou platné pro všechny
zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu cestovní kanceláře DCK Rekrea Ostrava
s.r.o., Nádražní 40, 702 00 Ostrava, Česká republika (dále jen „Podmínky“).
2. Všeobecné smluvní podmínky DCK Rekrea Ostrava s.r.o. tvoří nedílnou součást
smlouvy o zájezdu nebo jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a DCK Rekrea
Ostrava s.r.o.
I. Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) DCK Rekrea Ostrava s.r.o. (dále jen „Rekrea“) se sídlem Nádražní 40, 702 00 Ostrava,
Česká republika, IČ 25379178, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
obchodním soudem v Ostravě oddíl C. vložka 16829, která do smluvního vztahu
vstupuje prostřednictvím vlastní prodejní sítě nebo prostřednictvím obchodních
zástupců.
b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“)
II. Předmět smluvního vztahu
Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
1. kombinace služeb cestovního ruchu v ČR a mimo území ČR, tj. předem sestavené,
nabízené a Rekreou prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za konečnou
cenu, která splňuje znaky zájezdů dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění (dále
jen „zájezdů“) nebo
2. ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen „jednotlivé služby“).
III. Vznik smluvního vztahu
1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Rekreou s předmětem dle článku II. bodu 1. vzniká
uzavřením smlouvy o zájezdu, to je přijetím nabídky na uzavření smlouvy. Rekrea
vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy či bezprostředně po jejím uzavření písemný
doklad o smlouvě (potvrzení o zájezdu). Je-li smlouva vyhotovena v písemné formě,
nahradí její stejnopis potvrzení o zájezdu. Spolu s potvrzením o zájezdu vydá Rekrea
zákazníkovi doklad o svém pojištění podle jiného právního předpisu vystavený pojistitelem. V případě smluv uzavíraných distančním způsobem smluvní vztah mezi
zákazníkem a Rekreou vzniká potvrzením objednávky ze strany Rekrei. Smluvní
vztah mezi zákazníkem a Rekreou s předmětem dle článku II. bod 1 může rovněž
vzniknout uzavřením smlouvy ve prospěch třetí osoby. Obsah smlouvy o zájezdu je
určen touto smlouvou, potvrzením o zájezdu, Všeobecnými smluvními podmínkami,
obsahem katalogu, případně dodatečnou nabídkou s odkazem na číslo akce, příp.
zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást. Obsahujeli smlouva i potvrzení o zájezdu údaje, které se liší, může se zákazník dovolat toho,
co je pro něho výhodnější.
2. Smluvní vztah mezi zákazníkem a Rekreou s předmětem dle článku II. bod 2. vzniká
na základě objednávky předané společnosti Rekrea zákazníkem (v případě právnické
osoby způsobem a oprávněnou osobou dle platných právních předpisů) případně
jeho zákonným zástupcem nebo zástupcem na základě předložené plné moci, a to
okamžikem jejího potvrzení ze strany Rekrei. Obsah této smlouvy je určen potvrzenou objednávkou, těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, příp. zvláštními
podmínkami přiloženými k objednávce jako její nedílná součást nebo vyhlášenými
ze strany Rekrei způsobem, který umožňuje jejich veřejnou přístupnost zejména na
síti internetu, zveřejněním v aktuálním katalogu či ceníku, formou letáku volně přístupného na prodejních místech Rekrei.
3. Podpisem smlouvy o zájezdu nebo předáním podepsané objednávky zákazník stvrzuje, že je plně obeznámen s obsahem smlouvy, souhlasí s ní, zároveň s tím stvrzuje,
že obdržel všechny přílohy tvořící nedílnou součást smlouvy a tudíž všechny smluvní
podmínky přijímá a souhlasí s nimi.
4. Podpisem smlouvy o zájezdu či potvrzením objednávky zákazníka se Rekrea zavazuje zákazníkovi zajistit služby v dohodnutím rozsahu a kvalitě a v souladu se sjednanými podmínkami.
5. Právo účasti zákazníka na zájezd či právo čerpání objednaných služeb vzniká zaplacením v plné výši ceny zájezdu či objednaných služeb.
6. Povinnost závazné rezervace zájezdu (objednané služby) ve prospěch zákazníka ze
strany Rekrei vzniká v okamžiku přijetí řádně vyplněné a podepsané smlouvy o zájezdu (objednávky), přijetím zálohy (celé platby) a prohlášením zákazníka, že byl
plně seznámen se Všeobecnými podmínkami a s těmito souhlasí.
7. V případě, kdy je zákazníkem odsouhlasený návrh předložené smlouvy o zájezdu
doručen Rekrei až po vyznačené resp. jiným způsobem stanovené lhůtě nebo je-li
smlouva o zájezdu vyplněná ze strany zákazníka neúplně nebo v rozporu s těmito
Všeobecnými podmínkami je tato akceptace návrhu ze strany zákazníka neúčinná
a Rekrea je oprávněna prodat zájezd jinému zájemci.
IV. Cenové a platební podmínky
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednotlivých
služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se považuje podle formy úhrady
den převzetí hotovosti či platby platební kartou a nebo den připsání platby na účet
Rekrei.
2. Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak, takto:
a) zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši 50 % předem stanovené ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před
zahájením zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Rekrea právo od smlouvy o zájezdu odstoupit. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% předem stanovené ceny již při
vzniku smluvního vztahu.
b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny při vzniku
smluvního vztahu.
3. Rekrea má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě
o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, ubytování a souviseních služeb nebo
b) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu (ubytování,
služeb) v průměru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. V případě zvýšení plateb spojených s dopravou, ubytováním a souvisejících služeb, je Rekrea oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku,
která odpovídá zvýšené platbě na osobu. V případě zvýšení směnného kurzu české
koruny o více jak 10% je Rekrea oprávněna zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající
procentní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodným dnem pro
způsob výpočtu ceny zájezdu nebo služeb je pro letní nabídku (28.04.–28.10.) kurz
ČNB k 01.11. a pro zimní nabídku (28.10.–28.04.) kurz ČNB k 01.08. daného roku
před zahájením sezony. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi
odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou
ve smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, bude zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení
ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Rekrea právo od smlouvy o zájezdu
odstoupit.
V. Práva a povinnosti zákazníka
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez
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zavinění cestovní kanceláře Rekrea dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na
jejich náhradu.
b) právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
c) právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII.
d) právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s Reklamačním řádem Rekrei a článkem IX. této smlouvy,
e) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem
smlouvy, příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami,
f) u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu dalších
písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka
důležité a které jsou Rekrei známy, pokud nejsou obsaženy již v smlouvě o zájezdu
nebo v katalogu, který byl zákazníkovi předán, které se dotýkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb,
g) právo obdržet doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího
úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení
pojistné události.
2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout cestovní kanceláři Rekrea součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě
a předložit doklady cestovní kanceláří požadované pro zajištění zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů,
b) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně
zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje,
c) předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší 15ti let a mladší
18ti let hodlá uzavřít smlouvu o zájezdu/smlouvu na služby čerpané v zahraničí,
d) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV. těchto podmínek.
e) převzít od cestovní kanceláře Rekrea doklady potřebné pro čerpání služeb, řádně si
je překontrolovat a řídit se jimi, a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení
(srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady a řídit se cestovními pokyny
a ústními pokyny zástupce Rekrei,
f) bez zbytečného odkladu sdělovat Rekrei své stanovisko k případným změnám
v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,
g) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu
i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění, apod. pokud
je vyžadováno), dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů a pravidel dané země, do které cestuje. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením
tohoto ustanovení, nese zákazník,
h) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich zjištění na místě oznámit zástupci cestovní kanceláře Rekrea a poskytnout nezbytnou
součinnost k jejich odstranění
i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat či odpuzovat ostatní
účastníky zájezdu,
j) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních
zákazníků, dodavatelů služeb a uhradit případnou škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle
smlouvy o zájezdu,
k) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od
smlouvy Rekrei oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII.
l) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění a služby než
ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a zaplacené ceny zájezdu. Jakékoli další služby mimo předem sjednaný rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním, úrazem či úmrtím účastníka v průběhu zájezdu (tj. léčení v zahraničí,
náhradní přeprava do ČR, apod.) jsou službami, které může CK poskytnout jen na
podkladě objednávky a následné úhrady takových dodatečně vyžádaných služeb,
m) klient je odpovědný za správné uvedení svého jména/příjmení a spolucestujících
v cestovní smlouvě.
3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami cestovní kanceláře Rekrea, jakož i s dalšími informacemi, které od Rekrei obdrží, zejména je pak
informovat o rozsahu a kvalitě služeb
b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku XI.
c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků, které vyžadují
jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník
VI. Povinnosti a práva DCK Rekrea Ostrava s.r.o.
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. se vztahují odpovídající
povinnosti a práva Rekrei.
2. Rekrea je povinná pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech,
týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou Rekrei
známy.
3. Rekrea není povinná poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených
a zaplacených služeb.
4. Rekrea je povinná mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona
159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž vzniká zákazníkovi, s nímž Rekrea
uzavřela smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě pojistné události. Rekrea je
povinná v těchto případech předat zákazníkům současně se smlouvou o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, zejména označení
pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události.
VII. Zrušení a změny dohodnutých služeb
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Rekrea je oprávněna zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením jejich čerpání,
jestliže z objektivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy.
b) Zrušit zájezd je Rekrea dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků u takového zájezdu, který je pro všechny zájezdy
stanoven počtem 35 zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné formě nabídky
uveden jiný minimální počet zákazníků zájezdu. Jestliže Rekrea zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinná tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.
c) Jestliže Rekrea zájezd nebo jednotlivé služby zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu
Rekrea na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nebo jednotlivé služby nejméně
v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li Rekrea takový zájezd či jednotlivé služby
nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Rekrea povinná bez
zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu
nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit
Rekrei odstupné. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě
původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu
nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné platby, je Rekrea povinná takto vzniklý
rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
d) Rekrea má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neodvratitelné
události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm
rozumně požadovat.
e) Zruší-li Rekrea zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je
povinná uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo zákazníka na

náhradu škody tím není dotčeno. Rekrea se může zprostit odpovědnosti za škodu
nebo povinnosti zaplatit pokutu jen tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo
z důvodu uvedeném pod písm. b) a d) tohoto odstavce.
2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání služeb.
Je-li Rekrea nucena z objektivních důvodů před zahájením zájezdu změnit podmínky
smlouvy o zájezdu, může navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy o zájezdu. Pokud navrhovaná změna smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu
nová cena uvedena. Navrhne-li Rekrea změnu smlouvy o zájezdu, má zákazník právo
rozhodnout, zda bude se změnou smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od smlouvy
o zájezdu odstoupí. Pokud zákazník ve lhůtě určené Rekreou, která nesmí být kratší než
5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy o zájezdu zákazníkovi, od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení
ceny zájezdu, je zákazník povinen uhradit Rekrei rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené
v návrhu na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Rekrea právo od smlouvy
odstoupit. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je Rekrea povinná buď
snížit doplatek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo
vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu.
Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smlouvy o zájezdu a ve lhůtě určené v návrhu
na její změnu od smlouvy o zájezdu odstoupí, má právo požadovat, aby mu Rekrea
na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní
smlouvě o zájezdu, může-li Rekrea takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uzavření
nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby
podle nové smlouvy. Je-li cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné
platby, je Rekrea povinná takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
Nedojde-li k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je Rekrea povinná bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené
smlouvy o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit Rekrei odstupné.
3. CK si vyhrazuje právo změny objektu ubytování za předpokladu dodržení lokality
ubytování a srovnatelné kvality ubytování popř. zajištění vyšší kvality ubytování
z důvodu neočekávaných událostí.
VIII. Odstoupení od smlouvy a odstupné
1. Rekrea je oprávněna před zahájením zájezdu nebo čerpáním služeb, kromě jiných
důvodů uvedených v těchto podmínkách, od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení
zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí Rekrea zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.
2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu a důvodem odstoupení není porušení
povinnosti cestovní kanceláře stanovené smlouvou o zájezdu nebo Občanským
zákoníkem, nebo odstoupí-li CK od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu
z důvodu porušení povinnosti zákazníka, je CK po zákazníkovi oprávněna požadovat
zaplacení odstupného.
3. Není-li tedy důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností Rekrei
stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Rekrea před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit Rekrei odstupné
ve výši:
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 10% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení zájezdu v době od zaplacení do 46 kalendářních dnů před stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 15% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke
zrušení zájezdu v době od 45 do 29 kalendářních dnů před stanoveným termínem
nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 30% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke
zrušení zájezdu v době od 28 do 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem
nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 50% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke
zrušení zájezdu v době od 14 do 8 kalendářních dnů před stanoveným termínem
nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 80% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke
zrušení zájezdu v době od 7 do 3 kalendářních dnů před stanoveným termínem
nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• 100% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 2 kalendářních
dnů a méně před stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
Platí však, že zákazník je vždy povinen minimálně uhradit skutečně vzniklé náklady,
především na ubytování.
4. Rekrea má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.
5. Cestovní kancelář Rekrea může před začátkem zájezdu (pobytu) odstoupit s okamžitou platností od smlouvy nebo po započetí cesty smlouvu vypovědět v těchto
případech:
a) 7 dní před započetím cesty při nesplnění minimálního počtu osob uvedeného v katalogu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem informován a je mu
nabídnuta změna smlouvy o zájezdu/knihování.
b) 7 dní před termínem zahájení zájezdu, jestliže uskutečnění zájezdu je pro cestovní
kancelář Rekrea ekonomicky neúnosné, protože náklady vynaložené na uskutečnění
cesty výrazně překračují náklady plánované. Zákazník je okamžitě informován a je
mu nabídnuta změna.
c) Bez stanovení lhůty – okamžitě v důsledku tzv. vyšší moci, tj. z příčin, kterým cestovní kancelář Rekrea nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí.
6. Předem stanovenou cenou se rozumí prodejní cena včetně všech účastníkem zakoupených fakultativních služeb.
7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Rekrei a smluvně sjednané
nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
8. Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává
den nástupu na zájezd (pobyt).
9. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, hradí
100% předem stanovené ceny.
10. Na přání zákazníka provedeme za poplatek 300 Kč/ osoba změnu v cestovní smlouvě
do 30 kalendářních dnů před termínem odjezdu zájezdu nebo nástupem na pobyt. Za
změnu v cestovní smlouvě se považuje: změna jména účastníka, změna ubytovacího
zařízení, změna délky ubytování nebo zájezdu, termín odjezdu nebo délky ubytování
nebo zájezdu, termín odjezdu nebo nástupu na ubytování, způsob přepravy atd.
Pozdější změny se mohou provést jedině po odstoupení od cestovní smlouvy za výše
stanovených storno podmínek a při současném sepsání nové cestovní smlouvy.
IX. Reklamace
1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu.
V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi
právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník uplatnit u Rekrei nebo u prodejce,
který uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkoval, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu.
2. Pokud je možno vadnému plnění zabránit na místě, je zákazník povinen toto nahlásit
zástupci cestovní kanceláři nebo na recepci, popř. na kancelář, která je partnerem CK
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Všeobecné podmínky pro účastníky zájezdů a pobytů
na místě a zajišťuje zde ubytování a služby, popřípadě přímo na cestovní kancelář.
3. Pokud zákazník mohl ovlivnit vadné plnění a neučinil tak, nebude brán zřetel na
jeho pozdější reklamaci.
4. Nastanou-li okolností, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku nemohla Rekrea zabránit (viz.major), nebo okolností, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě
zákazník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok
na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.
5. Zástupce cestovní kanceláře je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od
uplatnění reklamace zákazníkem.
X. Mimosoudní vyrovnání
1. Dle novely zákona č.378/2015 nabývajícího platnosti 01.02.2016, může zákazník v
případě reklamace využít cestu mimosoudního vyrovnání spotřebitelského sporu. V
tomto případě se může zákazník obrátit na tyto orgány:
a) v případě zprostředkování (zájezd a ubytování):
ČOI – http://www.coi.cz
Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 236
IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869
b) v případě autobusové dopravy:
Ministerstvo dopravy - http://www.mdcr.cz/cs/
- v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob
Dopravní úřady
- ve svém správním obvodu ve věcech, které nenáleží do resortu Ministerstva
dopravy.
c) další možností je se obrátit na on-line evropskou platformu dostupnou na webových stránkách: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.
home.show&lng=CS
2. V řízení ČOI jde o proces tzv. konciliace, během níž jsou strany vedeny k urovnání
sporu nezávislým prostředníkem. Výsledkem řízení je buď uzavření soukromoprávní
dohody stran o způsobu řešení sporu (která může usnadnit následné soudní řízení,
kde se budou domáhat rozsudku o plnění vzniklé dohody), nebo v případě neshody
soudní řízení.
3. V případě této události je DCK Rekrea Ostrava s.r.o. povinná hlásit událost Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadává informace
do seznamu podle odstavce 8, § 20f, zákona č.378/2015 Sb. a umožní je Evropské
komisi (která je zadává do on-line platformy pro řešení mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů), a dále jej zveřejní na svých internetových stránkách spolu
s odkazem na příslušné internetové stránky Evropské komise. Seznam musí být dostupný též na trvalém nosiči dat
XI. Pojištění
1. V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je možno si sjednat
u DCK Rekrea Ostrava s.r.o. Pokud si přikoupím cestovní pojíštění u DCK Rekrea Ostrava
s.r.o., tak podpisem všeobecných podmínek Rekrei beru prohlášení ohledně pojištění
na vědomí a souhlasím s cestovním pojištěním, které poskytuje Generali Pojišťovna
a.s., IČO: 61859869, se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2866, společnost je
členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném
IVASS (dále jen „pojistitel") na základě skupinové pojistné smlouvy o cestovním

POJIŠTĚNÍ CK – VAŠE JISTOTA
Cestovní kancelář, která je organizátorem zájezdů uvedených v tomto katalogu,
je pojištěna proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., a tímto pojištěním je
v případě úpadku CK zaručeno klientům přihlášeným na zájezdy:
• vrácení již zaplacené částky za zájezd v případě, že se zájezd neuskuteční,
• vrácení rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu v případě, že se zájezd uskuteční pouze z části.
Toto pojištění platí pro všechny zájezdy uvedené v tomto katalogu, které jsou
kombinací služeb (min. ubytování s polopenzí). Zákazníci, kteří zakoupili tyto

pojištění č. 3290700000 (dále jen „pojistná smlouva") uzavřené mezi pojistitelem
a DCK Rekrea Ostrava s.r.o., IČO: 25379178 za níže uvedených podmínek:
Varianta HOME STANDART – s pojištěním pro případ zrušení cesty
Název pojištČní

z-

Úrazové pĜipojištČní
PojištČní pro pĜípad
zrušení cesty

Rozsah pojištČní

Pojistná þástka (Pý)/
limit pojistného plnČní
(LPP)

Trvalé následky úrazu

Pý

Smrt následkem úrazu

Pý

500 000 Kþ

Storno cesty pĜed jejím
poþátkem

LPP

80 % nákladĤ,
max. 10 000 Kþ

500 000 Kþ

Základní sazba pojištění v ČR: Všechny osoby bez rozdílu věku 15 Kč/den
Varianta UNIVERSAL – s pojištěním
pro případ
cesty y
p j
p p zrušení
p
Název pojištČní

Rozsah pojištČní

PojištČní léþebných
výloh v zahraniþí a
pro pĜípad repatriace

vþetnČ repatriace

PojištČní pro pĜípad
pĜivolání opatrovníka
Úrazové pĜipojištČní

PojištČní osobních
vČcí a zavazadel

PĜipojištČní
odpovČdnosti
za škodu

PojištČní pro pĜípad
zrušení cesty

Léþebné výlohy v zahraniþí

Pojistná þástka (Pý)/
limit pojistného plnČní
(LPP)
3 000 000 Kþ pro
zájezdy Evropa
LPP
5 000 000 Kþ Pro
zájezdy SvČt

Akutní zubní ošetĜení

LPP

10 000 Kþ

PĜivolání opatrovníka

LPP

50 000 Kþ

Trvalé následky úrazu

Pý

500 000 Kþ

Smrt následkem úrazu

Pý

500 000 Kþ

Osobní vČci a zavazadla

LPP

50 000 Kþ

ZpoždČní, poškození a ztráta
pĜi pĜepravČ
OdpovČdnost za škodu na
zdraví jiné osoby
OdpovČdnost za škodu na
majetku jiné osoby
OdpovČdnost za škodu za
ušlý zisk jiné osoby
Storno cesty pĜed jejím
poþátkem

LPP

5 000 Kþ

LPP

1 000 000 Kþ

LPP

1 000 000 Kþ

LPP

50 000 Kþ

LPP

80 % nákladĤ,
max. 10 000 Kþ

Základní sazba pojištění do zahraničí:
Osoby starší 15 let 26 Kč/den
Děti do 15 let 15 Kč/den
Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „zákon“), příslušnými ustanoveními ostatních právních předpisů ČR, Informacemi
pro klienta a Všeobecnými a zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění
(dále jen „VPP a ZPP CEP 2014/01“). VPP a ZPP CEP 2014/01 a Informace pro klienta
tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.
Prohlašuji, že jsem převzal a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen
s Informacemi pro klienta, které rovněž obsahuje poučení o ochraně osobních
údajů, a s VPP a ZPP CEP 2014/01, jejich obsahu rozumím a s obsahem souhlasím. Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen s pojistnou smlouvou, že tato
odpovídá jeho zájmu a jeho pojistným potřebám, a dále prohlašuji, že s rozsahem
a podmínkami pojištění souhlasím. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit
všechny případné změny včetně změny osobních a jsem si vědom případných negativních následků nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).

kombinované zájezdy, obdrží certiﬁkát pojišťovny, na základě kterého mohou
uplatňovat výše uvedené náhrady. Pokud není v popisu zájezdu uvedeno jinak,
platí následující informace:
• není zajištěn průvodce,
• nástup do ubytovacího zařízení je zpravidla po 14. hod., uvolnění pokojů do 10
hod.,
• V ceně pobytu je zahrnuto ubytování a uvedený typ stravování,
• V ceně pobytu není zpravidla zahrnuta doprava, místní poplatek, poplatek za
služby poskytované v hotelu (bazén, sauna, půjčovné, masáže apod.), poplatek
za psa a poplatky za parkování,

CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ

Jen
šťastné
návraty

Zavazuji se plnit povinnosti uvedené ve VPP a ZPP CEP 2014/01 a jsem si vědom,
že v případě jejich porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např.
zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění). V případě vzniku
škodné události zprošťuji ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní
pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady, orgány správy sociálního zabezpečení, státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský
záchranný sbor, záchrannou službu (včetně horské služby) a další orgány veřejné
správy a zaměstnavatele k poskytnutí informací a dokladů ze zdravotnické a jiné
dokumentace povinnosti mlčenlivosti; dále zmocňuji pojistitele, aby si od lékařů
a zdravotnických zařízení vyžádal nutné informace o mém zdravotním stavu bez
obsahového omezení.
Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních
probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Zmocňuji
tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením
škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedený souhlas a zmocnění se
vztahuje i na dobu po mé smrti. Stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu
zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o právech a o povinnostech pojistitele i o svých právech a povinnostech. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých
osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených
zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení. Zároveň sdělením
kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou
formou i v záležitostech týkajících se i případně dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním poskytnutých osobních údajů a údajů o pojistném
vztahu subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům
v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.
Jako zákazník cestovní kanceláře jsem uzavřel smlouvu o zájezdu pro více osob (např.
rodinných příslušníků apod.) Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení
učinit i jménem těchto osob. Pro tento případ se zavazuji, že tyto osoby seznámím také
s obsahem pojistné smlouvy, VPP a ZPP CEP 2014/01 a Informacemi pro klienta.
Závěrečná ustanovení
1. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost s účinností dne 01.prosince 2016.
2. Zákazník souhlasí s tím, aby CK ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovávala jeho osobní údaje, poskytnuté jí za účelem zajištění zájezdu
a dalších služeb, a to pouze ke své činnosti a za účelem propagace služeb cestovního
ruchu poskytovaných nebo zprostředkovaných CK. Za tímto účelem budou data
zpracovávána po dobu 5 let ode dne udělení tohoto souhlasu, po uplynutí této lhůty
pro účely daňové, účetní a archivační.
Pojištění pro případ úpadku
DCK Rekrea Ostrava s.r.o. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za
podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle
zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Na základě
tohoto pojištění vzniká zákazníkovi pojištěného CK právo na plnění v případě, kdy CK
z důvodu svého úpadku: Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa v zahraničí do České
republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nevrátí zákazníkovi rozdíl
mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že
se zájezd uskutečnil jen z části.

• ubytovatel může odmítnout ubytovat větší počet osob, než je uvedeno na
ubytovacím poukazu (cestovní smlouvě),
• děti do 3 let se zpravidla mohou zúčastnit pobytu zdarma, bez nároku na
služby, rozhodující je věk dítěte v den nástupu na pobyt,
• údaje o dopravním spojení a hotelových službách mají pouze informativní
charakter,
• talony na stravu slouží jako záloha na stravu,
• není-li uvedena dětská cena, platí cena jako u dospělé osoby,
• ceny uvedené v ceníku jsou orientační, se závaznou cenou je zákazník seznámen před její úhradou.

DCK REKREA OSTRAVA, s. r. o.
cestovní kancelář
Nádražní 40, 702 00 Ostrava
tel.: 596 122 427, 596 115 909
tel./fax: 596 112 301
e-mail: rekrea@rekrea.info
www.rekrea.info
www.e-slovensko.cz
www.tuzemskadovolena.cz
www.velkymeder.cz
www.besenova.cz
www.e-podhajska.cz
www.e-sturovo.cz
www.termalnikoupaliste.cz

• komplexní cestovní pojištění
• asistenční služba 24 hod denně 7 dní v týdnu
• pomoc na cestách kdekoliv ve světě
Sjednejte si přímo v DCK REKREA OSTRAVA, s. r. o.
generali.cz

Vaše cestovní kancelář

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Naše tipy

WELLNESS HOTEL PATINCE  PATINCE
Sleva
za vča 15 %
sný n
ák up

Hotel**** nabízí bazénový svět – komplex bazénů
(30–36 °C) s využitím vody z termálního vrtu (příznivý
účinek na pohybový aparát). Velký relaxační bazén,
hydromasáže, masážní vodní děla, masážní vodní postele, protiproud, vodní jeskyně, masážní hřib, vířivka.
Dětský bazén s tobogánem a dětský koutek. Dvě finské
sauny, parní sauna, bylinková aromatická sauna, ledová
místnost, ochlazovací bazén a Kneippova šlapací koupel.
V hotelu je restaurace, lobby bar a bowling bar (2 dráhy).
Bazény a sauny:
Letní sezóna: vnitřní a venkovní bazény s termální
vodou – 4 vnitřní bazény (relaxační zážitkový, sedací,
dětský bazén s tobogánem a vířivka), 6 venkovních
bazénů s termální vodou (3 relaxační, 2 dětské
a 1 plavecký + 4 tobogány). Saunový svět 2x finská
sauna, parní sauna, bylinková sauna, sluneční louka,
Kneippová šlapací koupel, ochlazovací bazén a nádoby a vířivka.
Mimosezóna: vnitřní bazény s termální vodou
– 4 vnitřní bazény (relaxační zážitkový, sedací, dětský bazén s tobogánem a vířivka). Saunový svět 2x
finská sauna, parní sauna, bylinková sauna, sluneční
louka, Kneippová šlapací koupel, ochlazovací bazén
a nádoby a vířivka.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích Standard
s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, rádiem, telefonem, minibarem, trezorem,
klimatizací, Wi-Fi a balkonem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo výběrem ze
4chodového menu).
SLEVY: Dítě do 6 let na bez nároku lůžko zdarma.
Sleva 5% za včasný nákup do 31.05.2017 na pobyt
Letní oddychový pobyt.
V ceně pobytu: Neomezený vstup do bazénového
a saunového světa, neomezený vstup do fitness centra, parkování na parkovišti pod dohledem kamerového systému a župan.
V ceně pobytu Wellness Aqua pobyt: Welcome
drink, 1 hod. bowling/pokoj, stolní tenis, pozdní odjezd do 16:00 hod. (nevztahuje se na pobyty končící
v pátek).

R17.218
Při pobyt na 2 noci navíc: 1x diagnostika organismu,
Př
1x termický zábal a 1x klasická masáž 20 min.
Při pobyt na 3 noci navíc: 1x diagnostika organismu,
Př
1x termický zábal, 1x klasická masáž 20 min. a 1x čokoládové ošetření – pleťová maska
ko
Při pobyt na 4 noci navíc: 1x diagnostika organismu,
Př
1x termický zábal, 1x klasická masáž 20 min., 1x čokoládové
lád ošetření – pleťová maska, rašelinová koupel
a kkosmetické ošetření podle typu pleti
Při pobyt na 5 nocí navíc: 1x diagnostika organismu,
Př
1x termický zábal, 1x klasická masáž 20 min., 1x čokoládové
lád ošetření – pleťová maska, rašelinová koupel,
kosmetické ošetření podle typu pleti a bio pedikúra
s rybičkami Garra Rufa
V ceně pobytu Letní oddychový pobyt:
Vyhlídková plavba po Dunaji, 1x vodní kola na 30 min.,
dětský koutek Flippy, bohatý celodenní animační
program pro děti a dospělé, kupón v hodnotě 10 EUR
na Wellness&Spa na proceduru v hodnotě 20 EUR
a více, sleva 30% na bowling každý den 17:00–19:00
dle dostupnosti, romantické noční koupání v pátek
od 22:00–01:00 hod., ranní plavání v sobotu a neděli
od 07:00 hod., každý pátek speciality z grilu na letní
terase v doprovodu cikánské kapely.
Při pobyt na 3 noci navíc: 1x minigolf na 1 hod.,
1x klasická masáž 20 min. a 1x kolo na 1 hod./pokoj.
Při pobyt na 4 noci navíc: 1x minigolf na 1 hod.,
1x klasická masáž 20 min., 1x kolo na 1 hod./pokoj
a 1x bio pedikúra s rybičkami Garra Rufa.
Při pobyt na 5 nocí navíc: 1x minigolf na 1 hod.,
1x klasická masáž 20 min., 1x kolo na 1 hod./pokoj,
1x bio pedikúra s rybičkami Garra Rufa a 1x osvěžující
zábal s bahnem z mrtvého moře – lokální.
Letní oddychový pobyt 2–3 noci
2 noci
3 noci
Termín
L D 6–12 P
L D 6–12 P
30.06.–03.09. 4 870 2 420 6 490 2 690
Cena za osobu/2 nebo 3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§
Letní oddychový pobyt 4–5 nocí
4 noci
5 nocí
Termín
L D 6–12 P
L D 6–12 P
30.06.–03.09. 8 140 3 240 9 490 3 510
Cena za osobu/4 nebo 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
§
Wellness Aqua pobyt 2–3 noci
2 noci
3 noci
Termín
L D 6–12 P
L D 6–12 P
09.01.–12.04. 3 240 1 340 4 590 2 040
19.04.–29.06. 3 240 1 340 4 590 2 040
04.09.–26.10. 3 240 1 340 4 590 2 040
02.11.–21.12. 3 240 1 340 4 590 2 040
Cena za osobu/2 nebo 3 noci s polopenzí a programem. Pobyt je možný v období neděle – pátek.
§
Wellness Aqua pobyt 4–5 nocí
4 noci
5 nocí
Termín
L D 6–12 P
L D 6–12 P
09.01.–12.04. 5 960 2 690 7 320 3 400
19.04.–29.06. 5 960 2 690 7 320 3 400
04.09.–26.10. 5 960 2 690 7 320 3 400
02.11.–21.12. 5 960 2 690 7 320 3 400
Cena za osobu/4 nebo 5 nocí s polopenzí a programem. Pobyt je možný v období neděle – pátek.
§

GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ  BEŠEŇOVÁ

Studia a Apartmány
G Paradise Bešeňová je celoročně přístupný moGino
dderní areál s krytými bazény. Termální voda blahoddárně působí na pohybové a dýchací ústrojí. Voda
v bazénech je dle druhu bazénu teplá od 27 do 40 °C.
UUBYTOVÁNÍ:
aa) pokoje STANDARD – dvoulůžkové pokoje
s možností jedné přistýlky (vhodné pro dítě do 12
let)
le s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, rádiem,
trezorem,
tr
minibarem a internet. Některé pokoje mají
balkon.
b
b)
b SUIT – dvoulůžkové pokoje se samostatnou ložnicí,
n obývací místností s možnosti až dvou přistýlek
(vhodné
(v
pro děti do 12 let) s vlastním sociálním
zařízením,
z
LCD TV, rádiem, trezorem, minibarem
a internet.
d)
d STUDIA – jednopokojová dvoulůžková studia
s možností až dvou přistýlek a s kuchyňským koutem,
te s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, rádiem,
trezorem,
tr
minibarem a internet. Některá studia mají
balkon
nebo terasu.
b
e)
e APARTMÁNY – dvoupokojové apartmány se samostatnou
ložnicí, obývací místností s možností až
m
dvou
d přistýlek s kuchyňským koutem, s vlastním sociálním
zařízením, LCD TV, rádiem, trezorem, minibac
rem
re a internet. Apartmány mají balkon nebo terasu.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
S
Možnost
dokoupení večeří nebo obědů formou buM
fetu
fe 250 Kč/osoba a večeře nebo oběd, 125 Kč/dítě
6–12
6 let a večeře nebo oběd.
BONUS:
Parkování. Zapůjčení županu pro osoby ubyB
tované
na pevném lůžku.
to
SLEVY:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
S
v doprovodu dvou dospělých osob ZDARMA.
SSleva 15% za včasný nákup do 30.04.2017 na termíny 30.06.–03.09.2017.
m
AAkce 7=6 nocí (1 noc zdarma), platí jen u rekreaačního pobytu v termínech 01.12.–27.12.2016
a 03.01.–31.10.2017.
AAkce 4=3, 5=4 a 6=5 nocí (1 noc zdarma), platí jen
u rekreačního pobytu v termínech 01.12.–27.12.2016,
10
10.01.–02.02.2017, 12.03.–13.04.2017, 18.04.–
330.06.2017 a 03.09.–31.10.2017.
SSlevy a AKCE 7=6 a 4=3 nocí nelze kombinovat. Slevy
a akce se vztahují pouze na rekreační pobyt.
PPŘÍPLATKY: Příplatek za požadavek konkrétního pokkoje je 50% z ceny za ubytování se snídaní.
M
Možnost dokoupení vstupů za zvýhodněnnou cenu při zakoupení ubytování 25.12.
–3
–30.04.2017:

15 %
Slevaný nákup

AKCE

R
Rekreační
pobyt – Pokoje
TTermín
STANDARD SUIT D 6–12 STANDARD
2+1
2+2
P
1+0
003.01.–10.01. 1 450 1 620
480
2 720
110.01.–02.02. 1 020 1 190
480
1 870
002.02.–12.03. 1 110 1 280
480
2 040
112.03.–13.04.
940
1 110
480
1 700
113.04.–18.04. 1 310 1 480
480
2 450
18.04.–01.05. 940
1 110
480
1 700
01.05.–30.06. 970
1 310
680
1 770
30.06.–03.09. 1 700 2 040
750
3 230
03.09.–31.10.
970
1 310
680
1 770
Cena za osobu/noc se snídaní. V termínu 13.04.–18.04.2017
je nutné si k pobytu přikoupit polopenzi. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 1 noc mimo termín
13.04.–18.04., kdy je minimální délka pobytu 4 noci.
§
Rekreační pobyt – Studia a apartmány
Termín
St 2+2 Ap 2+2 D 6–12 P P
03.01.–10.01. 1 790 2 130
480
580
10.01.–02.02. 1 360 1 700
480
580
02.02.–12.03. 1 450 1 790
480
580
12.03.–13.04. 1 280 1 620
480
580
13.04.–18.04. 1 650 1 990
480
580
18.04.–01.05. 1 280 1 620
480
580
01.05.–30.06. 1 310 1 650
680
850
30.06.–03.09. 2 040 2 380
750
850
03.09.–31.10. 1 310 1 650
680
850
Cena za osobu/noc se snídaní. V termínu 13.04.–18.04.2017
je nutné si k pobytu přikoupit polopenzi. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 1 noc mimo termín
13.04.–18.04., kdy je minimální délka pobytu 4 noci.
§
Zvýhodněný včasný pobyt – Pokoje
Termín
STANDARD SUIT D 6–12 STANDARD
2+1
2+2
P
1+0
03.01.–10.01. 1 300 1 455
430
2 450
10.01.–02.02. 920
1 075
430
1 685
02.02.–12.03.
995
1 150
430
1 840
12.03.–13.04.
845
995
430
1 530
13.04.–18.04. 1 180 1 335
430
2 205
18.04.–01.05. 845
995
430
1 530
01.05.–30.06. 875
1 180
615
1 595
30.06.–03.09. 1 530 1 840
675
2 910
03.09.–31.10.
875
1 180
615
1 595
Cena za osobu/noc se snídaní. V termínu 13.04.–18.04.2017
je nutné si k pobytu přikoupit polopenzi. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 1 noc mimo termín
13.04.–18.04., kdy je minimální délka pobytu 4 noci.
§
Zvýhodněný včasný pobyt – Studia a apartmán
Termín
St 2+2 Ap 2+2 D 6–12 P P
03.01.–10.01. 1 610 1 915
430
525
10.01.–02.02. 1 255 1 530
430
525
02.02.–12.03. 1 300 1 610
430
525
12.03.–13.04. 1 150 1 455
430
525
13.04.–18.04. 1 485 1 790
430
525
18.04.–01.05. 1 150 1 455
430
525
01.05.–30.06. 1 180 1 485
615
765
30.06.–03.09. 1 840 2 145
675
765
03.09.–31.10. 1 180 1 485
615
765
Cena za osobu/noc se snídaní. V termínu 13.04.–18.04.2017
je nutné si k pobytu přikoupit polopenzi. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 1 noc mimo termín
13.04.–18.04., kdy je minimální délka pobytu 4 noci.
§

PARKHOTEL NA BARAČKE  TRENČIANSKÉ TEPLICE
Dítě d

o 10 le

ZDARtMubytování
A

Moderní hotel**** se nachází na okraji lázeňského
parku, v malebném prostředí Trenčianských Teplic,
v blízkosti termálních bazénů (cca 10 min. pěšky přes
park). V hotelu je k dispozici restaurace i kavárna
s letní terasou a krbem, dětský koutek. Součástí hotelu je wellness centrum s bazénem s protiproudem,
finskou a tureckou saunou, fitness centrem, s možností využití masáží, hydroterapii, elektroterapii,
parafínovými a rašelinovými zábaly.
UBYTOVÁNÍ: V prostorných, komfortně zařízených
dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích vlastním
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so
sociálním
zařízením (sprchou nebo vanou), fénem,
TV
TV/SAT, telefonem, minibarem, trezorem a přípojkou
na internet. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
ST
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně
fo
formou bufetu, večeře formou menu nebo formou
bu
bufetu).
SL
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na služby zdarma. Děti
od 3 do 10 let mají ubytování na přistýlce zdarma, dopl
platek za polopenzi je 465 Kč/dítě a 1x polopenze.
BO
BONUS: Volný vstup do finské sauny a parní lázně,
vo
volný vstup do krytého bazénu s protiproudem. Tane
neční večery s živou hudbou o víkendu, bezplatné
Wi-Fi připojení na internet v prostorech lobby, kavárně a restauraci, bezplatné parkování. Sleva 20%
na léčebné procedury dokoupené na místě. Zapůjčení
županu po dobu pobytu.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Rodinný pokoj 810 Kč/p
V ceně Wellness pobytu:
1x masáž lávovými kameny, 1x klasická masáž částečná, 1x reflexní masáž chodidel, 1x perličková
koupel s přísadou, 1x skotské střiky, 1x Kneippova

=3

4
5=4,
R17.219
s
6=5,
za vča
7=6,
Pr
První den: Sea & Fun packet: 510 Kč/osoba a celode
denní vstup, 450 Kč/dítě 6–12 let a celodenní vstup
Dr
Druhý a další den: Sea & Fun packet: 450 Kč/osoba
a ccelodenní vstup, 385 Kč/dítě 6–12 let a celodenní
vs
vstup.

R17.220
vodoléčba, 1x rašelinový zábal, 1x parafínový zábal
a 1x oxygenoterapie. Každé prodloužení pobytu
o 1 noc navíc 2 procedury.
V ceně Víkendového relaxačního pobytu:
1x klasická masáž s aromaterapií a 1x perličková koupel. U pobytu na tři noci navíc 1x parafínový zábal.
V ceně Seniorského pobytu 55+:
1x klasická masáž částečná, 1x podvodní masáž, 1x
parafínový zábal, 1x Kneippova vodoléčba a 1x
oxygenoterapie. Každé odpoledne bylinný čaj s lázeňskou oplatkou. Každé prodloužení pobytu o 1 noc
navíc 1 procedura.
Rekreační pobyt
L
1/1
03.01.–13.04.
1 120
1 450
17.04.–30.04.
1 120
1 450
30.04.–30.06.
1 260
1 580
30.06.–04.09.
1 310
1 640
04.09.–31.10.
1 260
1 580
31.10.–22.12.
1 120
1 450
Cena na osobu/noc s polopenzí. Minimální délka pobytu jsou
4 noci. Nástup možný kdykoliv.
§

Wellness pobyt
L
1/1
03.01.–13.04.
1 495
1 830
17.04.–30.04.
1 495
1 830
30.04.–30.06.
1 640
1 960
30.06.–04.09.
1 690
2 020
04.09.–31.10.
1 640
1 960
31.10.–22.12.
1 495
1 830
Cena na osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální
délka pobytu jsou 4 nocí. Nástup možný kdykoliv. §
Víkendový
2 noci
3 noci
relaxační pobyt L
1/1
L
1/1
03.01.–13.04. 3 050 3 700 4 570 5 550
17.04.–22.12. 3 050 3 700 4 570 5 550
Cena na osobu/pobyt s polopenzí a programem. Nástup v týdenních cyklech s nástupem v pátek nebo ve čtvrtek (pá–ne
nebo čt–ne).
§
Seniorský pobyt 55+
L
1/1

03.01.–13.04.
17.04.–30.04.
30.04.–30.06.
30.06.–04.09.
04.09.–31.10.
31.10.–22.12.

5 120
5 120
5 660
5 880
5 660
5 120

6 420
6 420
6 970
7 180
6 970
6 420

Cena na osobu/4 noci s rozšířenou polopenzí a programem.
Minimální délka pobytu jsou 4 noci. Nástup možný kdykoliv. §

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

