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Seznam a řazení kapacit v katalogu

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.2

UBYTOVÁNÍ V PRAZE A BRATISLAVĚ  
Praha 8 – Karlín Hotel Karlín 4
Praha 6 Hotel DAP 4
Bratislava Hotel Ústav vzdělávaní a služeb 4
Bratislava Hotel Plus 4
Bratislava Apartmány Bratislava 5
Bratislava Hotel Barónka 5

LÁZNĚ V ČESKÉ REPUBLICE
Mariánské Lázně Hotel Krakonoš 5
Konstantinovy Lázně Lázeňské domy 5
Mariánské Lázně Lázeňské hotely 6
Františkovy Lázně Lázeňský hotel Hubert 6
Františkovy Lázně Hotel Melodie 7
Karlovy Vary Penzion Fan 7
Poděbrady Spa Hotel Felicitas 7
Luhačovice Hotel Alexandria 7
Jeseník Priessnitzovy léčebné lázně 8
Teplice nad Bečvou Lázně Teplice nad Bečvou 8
Luhačovice Hotel Niva 9
Luhačovice Wellness hotel Pohoda 9
Luhačovice Wellness hotel Rezidence Ambra 10
Luhačovice Hotel Miramare 10
Luhačovice Vila Antoaneta 11
Luhačovice Vila Valaška 11
Luhačovice Hotel Radun 11
Luhačovice Lázně Luhačovice 12

LÁZNĚ A TERMÁLY NA SLOVENSKU
Piešťany Slovenské léčebné lázně 12
Piešťany Hotel Máj 13
Piešťany Penzion Danninger 13
Trenčianské Teplice Hotel Flóra 13
Trenčianské Teplice Hotel Most Slávy 13
Smrdáky Kúpele Smrdáky 14
Bojnice Penzion Maxim 14
Lúčky Kúpele Lúčky 14
Lúčky Chalupa Alena 14
Vlašky Chata Vlašky 14
Vlašky Chata Valaška 15
Vlašky Zbojnická chata 15
Bešeňová Hotel Summit 15
Bešeňová Penzion Fontána 15
Bešeňová Penzion Agrothermal 15
Partizánska Ľupča Penzion Šindléry 15
Liptovská Teplá Vila pri Váhu 16
Liptovský Michal Penzion Michal 16
Sliač Hotel Kaskády 16
Sliač Hotel Palace 16
Dudince Hotel Park 16
Dudince Hotel Hviezda 17
Dudince Hotel Flóra 17
Dolný Ohaj Domek Ohaj 17
Sladkovičovo Termální koupaliště Vincov les 18
Podhájska Penzion Termal 18
Podhájska Apartmánový dům Relax 18
Podhájska Studia a srub ALFA 18
Podhájska Villa Emily 18
Podhájska Vilka Podhájčanka 18
Podhájska Apartmány a chatky Podhájska II. 19
Podhájska Chata Zuzana 19
Podhájska Chata Mária 19
Podhájska Penzion Jople 19
Podhájska Penzion Karen 19
Podhájska Apartmány Podhájska I. 19
Radava Penzion Iveta 20
Trávnica Penzion U Kapličky 20
Štúrovo Studia na Vadaši 20
Štúrovo Apartmány na Vadaši 20
Štúrovo Dům Petra 20
Štúrovo Studia Petra 21
Štúrovo Chata Pohoda 21
Štúrovo Chata Pohoda Max 21
Štúrovo Chata Pohoda Plus 21
Dunajská Streda Penzion Fortune 22
Dunajská Streda Penzion Nika 22
Veľký Meder Apartmány Kovács 22
Veľký Meder Apartmá U Roberta 22
Veľký Meder Penzion Ariel 22
Veľký Meder Villa Rose 22
Veľký Meder Apartmány Forró I. 22
Veľký Meder Apartmány Forró II. 22
Veľký Meder Apartmány Aquasleep I. 23
Veľký Meder Apartmány Aquasleep II. 23
Veľký Meder Privát Márk 23
Veľký Meder Penzion Sport Real 23
Veľký Meder Apartmány Family 23
Veľký Meder Apartmány Karmon Park 23
Veľký Meder Penzion B.Aden 23
Veľký Meder Apartmány Tímea 23
Veľký Meder Apartmány Taktik 24
Veľký Meder Apartmány Andrea 24
Veľký Meder Apartmány Viola 24

Veľký Meder Vila Anna 24
Veľký Meder Apartmány Ladislav Kiss 24
Veľký Meder Wellness Hotel Orchidea 24
Veľký Meder Apartmány Elba 24
Patince Apartmány Elba 25
Patince Chatky Family Resort 25
Patince Penzion Korzika 25
Patince Penzion Bonaparte 25
Patince Apartmány Emma 26
Dolná Strehová Hotel Aquatermal 26
Lázně Vyšné Ružbachy Lázně Vyšné Ružbachy 26
Ľubovnianské Kúpele Hotel Ľubovňa 26
Patince Hotel Harmonia 27

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Železná Ruda Wellness hotel Horizont 27
Železná Ruda Hotel Špičák 27
Srní Depandance Šumava 27
Srní Hotel Srní 27
Český Krumlov Penzion Thellerův dům 27
Český Krumlov Penzion Maštal 28
Černá v Pošumaví Hotel Racek 28
Hluboká nad Vltavou Sporthotel Barborka 28
Hluboká nad Vltavou Hotel Záviš z Falkenštejna 28
Zruč – Senec Hotel Sport Zruč 28
Řevnice Hotel Grand 29
Slapy nad Vltavou Apartmány Slapy Venta 29
Máchovo jezero Penzion Fami 29
Máchovo jezero Rezidence Fami 29
Máchovo jezero – Staré Splavy RS Intergast, RS Lenka 29
Liberec Hotel Babylon 29
Bělá pod Bezdězem Chatová osada Pohádka 29
Turnov Hotel Karel IV. 30
Špindlerův Mlýn Hotel Horal 30
Štěpánická Lhota Hotel Star 30
Štěpánická Lhota Hotel Orion 30
Seč – Ústupky Hotel Jezerka 30
Police nad Metují Chatový areál Zděřina 30
Žďár nad Sázavou Hotel Jehla 31
Žďár nad Sázavou Hotel Talský Mlýn 31
Náchod – Babí Hotel Tommy 31
Sovjanov u Moravské Třebové Rekreační areál Motýlek 31
Milovy Hotel Devět Skal 31
Filipovice Hotel Stará Pošta 31
Zlaté Hory – Dolní Údolí Penzion V Gruntě 31
Dětřichov Penzion Orbea 32
Malá Morávka Horský hotel Brans 32
Lipová Lázně Hotel Helios 32
Vidly Horský Hotel Vidly 33
Rešov Penzion nad Vodopády 33
Ramzová Hotel Andromeda 33
Karlov pod Pradědem Hotel Moravice 33
Karlov pod Pradědem Hotel Kamzík 33
Lomnice u Rýmařova Penzion Lomnický Šenk 34
Trojanovice Hotel U lip 34
Staré Hamry Hotel Čertův hrádek 34
Vyšní Lhoty Horská chata na Prašivé 34
Sloup Hotel Stará Škola 34
Trnava u Zlína Penzion Karolína 34
Trnava u Zlína Penzion Úsvit 34
Hodonín Hotel Panon 34
Hustopeče Hotel Centro 35
Lednice Spa Hotel Miroslava 35
Pasohlávky Ubytování a bazén TURIST Pasohlávky 35

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ NA SLOVENSKU
Horný Vadičov Chata Ladonhora 35
Senec Holiday Village 36
Senec – Slnečné jezera Hotel Zátoka 36
Senes Hotel Senec 36
Banská Štiavnice Penzion Kremenisko 36
Ráztočno Hotel Remata 37
Čičmany Penzion Javorina 37
Donovaly Apartmánový dům Kamzík 37
Martinské Hole Apartmány Greenfield  37
Terchová Penzion Fatra 37
Terchová Chata Biely Potok 38
Brezovica Garden Hotel Oravský Háj 38
Orava – Vitanová Penzión Borky 38
Orava – Vitanová Hotel Orava 38
Oravice Chata Janka 38
Zuberec Dřevěnice Zuberec 38
Zuberec Penzion Hubert 38
Demänovská Dolina Ski & Wellness Rezidence Družba 39
Demänovská Dolina Hotel SNP 39
Demänovská Dolina Wellness hotel Grand 39
Demänovská Dolina Penzion Josef 39
Demänovská Dolina Apartmány Vierka 39
Liptovský Trnovec Domečky U Raka 39
Liptovský Trnovec Rekreační chalupy 40
Liptovský Mikuláš Holiday Village Tatralandia 40
Liptovský Mikuláš Penzion Fako 40
Liptovský Ján Hotel Máj 40

Liptovský Ján Penzion Aurel 40
Liptovský Ján Hotel Ďumbier 41
Liptovský Ján Apartmánový dům Aurel 41
Liptovské Matiašovce Apartmány Anička 41
Poprad Aquacity Poprad 41
Poprad Hotel Satel 41
Štrbské Pleso Hotel Trigan Baník 42
Štrbské Pleso Hotel FIS 42
Tatranská Štrba Penzion Kukučka 42
Veľký Slavkov Resort Tatry Holiday 42
Veľký Slavkov Penzion Vila Petra 42
Starý Smokovec Horský hotel Hrebienok 43
Nový Smokovec Lázně Nový Smokovec 43
Nový Smokovec Apartmány Vodár 43
Horný Smokovec Mountain resort 43
Stará Lesná Penzion Baďo 44
Nová Lesná Penzion Beny 44
Veľká Lomnica Hotel International 44
Tále Apartmány Tále 44
Tatranská Lomnica Hotel Titris Odborár 44
Tatranská Lomnica Hotel Urán 44
Tatranská Lomnica Hotel Morava 45
Tatranská Lomnica Villa Beatrice 45
Tatranská Lomnica Villa Júlia 45
Tatranská Lomnica Depandance Magnólia 45
Tatranská Lomnica Grandhotel Praha 46
Tatranské Matliare Hotel Hutník I. a II. 46
Ždiar Penzion Ždiar 46
Červený Kláštor Penzion Pltník 46
Smižany Penzion Mária 46
Arnutovce Penzion Úsměv 46

LÁZNĚ A TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ V MAĎARSKU
Budapešť Hotel Benczúr 47
Budapešť Hotel Sissi 47
Budapešť Hotel Corvin 47
Mosonmagyaróvár Aqua hotel Termal 47
Mosonmagyaróvár Thermal Hotel 47
Györ Hotel Klastrom 48
Györ Hotel Famulus 48
Bükfürdő Hotel Repce 48
Bükfürdő Hotel Repce Gold 48
Bükfürdő Penzion Szanyi 49
Bükfürdő Apartmánový dům Szanyi 49
Bükfürdő Apartmánový dům Siesta 49
Bükfürdő Hotel Piroska 49
Bükfürdő Apartmánový dům Orsi Vendégház 49
Bükfürdő Hotel Corvus 50
Bükfürdő Apartmánový dům Montex 50
Bükfürdő Penzion Bajor 50
Bükfürdő Vila Somló 50
Sarvár Penzion Wolf 50
Sarvár Hotel Wolf 51
Hevíz AAL Penzion Apartments 51
Hevíz Hotel Panorama 51
Hevíz Vila Flora 51
Hevíz Penzion Eva 51
Hevíz Hotel Helios 52
Tapolca Hotel Pelion 52
Zalakaros Hotel Freya 52
Harkány Hotel Baranya 52
Hajdúszoboszló Hotel Aqua Sol 53
Hajdúszoboszló Hotel Korona 53
Hajdúszoboszló Hotel Béke 53
Hajdúszoboszló Hotel Höforrás 53
Všobecné podmínky  54
Všobecné podmínky  55

NAŠE TIPY
Trenčianské Teplice Parkhotel na Baračke 56
Bešeňová Gino Paradise Bešeňová 56
Piešťany Hotel Park 56
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Ubytování v Praze a v Bratislavě

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.4

Hotel Karlín se nachází v blízkosti centra Prahy na 
hlavní třídě u metra, 2 stanice metrem do historic-
kého centra. Hotel nabízí komfort tříhvězdičkového 

hotelu. Hostům je k dispozici stylová restaurace Cafe 
Karlín, lobby bar. Restaurace nabízí mezinárodní 
a českou kuchyni.
UBYTOVÁNÍ: Jednolůžkové až třílůžkové pokoje 
s možností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny 
vlastní koupelnou se sprchovým koutem nebo va-
nou, WC, kabelovou televizí se 43 programy a připo-
jení k vysokorychlostnímu internetu.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou 
bufetu. 
SLEVY: Akce 7=6. Dítě do 6 let bez nároku na 
služby zdarma.

Hotel Plus se nachází na okraji Bratislavy v městské 
části Ružinov – Trnávka, s dobrým spojením do cen-
tra (5 km), nedaleko obchodního centra Avion Shop-
ping Park a letiště M.R. Štefánika (2 km). 
V hotelu je restaurace, lobby bar, bufet, bistro a za-
jišťují se konferenční služby, pro které je zde kongre-
sový sál (150 míst), dva salónky (2 x 25 míst) a vše je 
kompletně technicky vybavené.

UBYTOVÁNÍ:
a) ve dvoulůžkových pokojích Standard Plus s vlast-
ním sociálním zařízením, TV a Wi-Fi připojení. 
b) v buňkách, které se skládají z předsíňky se soci-
álním zařízením a dvou dvoulůžkových pokojů. Na 
jednom pokoji v buňce je TV.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Snídaně 150 Kč/osoba 
a snídaně, dítě do 10 let 120 Kč/dítě a snídaně. 
Obědy a večeře možnost dokoupení na místě. 
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 7 EUR/noc.

Hotel je situován v malebném prostředí městské části 
Kramáre. V hotelu naleznete jídelnu s terasou, bufet 
s rychlým občerstvením, kosmetický salon a možnost 
připojení na internet.
UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje jsou po částečné 
rekonstrukci s vlastním sociálním zařízením. 
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně. Možnost dokoupení večeří 
180 Kč/osoba a večeře, dítě do 10 let 150 Kč/dítě 
a večeře.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1,65 EUR/den osoby od 18 let, 
platba na místě.
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma.

Termín L 1/2 L 1/3  P L 1/1

26.04.–01.07. 980 780 320 1 420

01.07.–01.09. 780 660 290 1 280

01.09.–01.11. 980 780 320 1 420

Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Ná-
stup na pobyt je možný kdykoliv. 

Pokoje Standard Plus L 1/2 L 1/3 D 3–12 L 1/1

26.04.–02.11. 510 450 360 850
Cena na osobu v pokoji/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Buňky L 1/2 D 3–12 1/2 L 1/3 D 3–12 1/3

26.04.–02.11. 450 320 400 280
Cena na osobu v buňce/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. 

Termín L 1/2 L 1/3 L 1/1

26.04.–01.11. 630 600 1 090
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
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HOTEL KARLÍN  PRAHA 8  KARLÍN  L14.OV.001

Nově zrekonstruovány, moderně zařízený Hotel 
DAP*** – Dům armády Praha, se nachází jen několik 
minut od Pražského hradu.
V hotelu můžete využít restauraci, konferenční sál s ka-
pacitou 300 míst, salónek s kapacitou 40 míst, saunu, 
masáže, fitness (ergometr veslovací, ergometr cros-
sový, rotoped magnetický, 2x ergometr cyklistický). 

Rezervujte si také celodenní výlety i okružní jízdy po 
historickém centru Prahy.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových 
klimatizovaných pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením. V pokojích je TV/SAT, 
budík a internetové připojení. Všechny pokoje jsou 
nekuřácké. 
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení polopenze nebo plné penze na 
místě.
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt s domácím zvířetem 300 Kč/den. Dětská po-
stýlka 420 Kč/noc.

Termín L 1/2 P D 2–12 L 1/1

26.04.–02.11. 940 630 480 940

Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Ná-
stup možný kdykoliv.

Nově zrekonstruovány, moderně zařízený Hotel
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HOTEL DAP  PRAHA 6 L14.OV.002

HOTEL PLUS  BRATISLAVA L14.OV.004HOTEL ÚSTAV VZDĚLÁVÁNÍ A SLUŽEB  BRATISLAVA L14.OV.003



Lázně v České republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 5

Apartmány se nacházejí v širším centru města Bra-
tislavy, jsou moderně a komfortně zařízené. Apart-
mány vynikají tím, že jsou prostornější než hotelový 
pokoj, je zde možnost vlastního stravování díky 
plně vybavené kuchyňce. V blízkosti apartmánů se 
nachází restaurace, obchodní a nákupní centra, za-
stávky tramvají a autobusů.
Ubytování v pěti apartmánech pro jednu až šest osob. 
Apartmány se nacházejí na ulicích Račianska I. a II., 
Americká I. a II. a ulici Sibírska. 
UBYTOVÁNÍ:
Apartmán Račianska I.
Nachází se v 1. poschodí, má dvoulůžkový pokoj, 
obývací pokoj s pohovkou a TV, zařízenou kuchyňku 
(chladnička, sporák, varná konvice, mikrovlnná 
trouba, kuchyňské potřeby) a koupelnu (sprchový 
kout, WC). Maximálně pro 3 osoby. 
Apartmán Račianska II.
Nachází se v 5. poschodí, apartmán je nekuřácký. Má 
obývací pokoj s pohovkou a TV, zařízenou kuchyňku 
(chladnička, dvouplotýnka, varná konvice, mikro-
vlnná trouba, kuchyňské potřeby) a koupelnu (spr-
chový kout, WC). Maximálně pro 2 osoby.
Apartmán Sibírska
Nachází se v 1 poschodí, skládá se z obývacího pokoje 
s rozkládací pohovkou a TV, zařízenou kuchyňkou 
(chladnička, sporák, varná konvice, mikrovlnná 
trouba, kuchyňské potřeby) a koupelnou (sprchový 

kout, WC). V apartmánu je dvoulůžkový a třílůžkový 
pokoj. Maximálně pro 5 osob.
Apartmán Americká I.
Nachází se v 5. poschodí, apartmán je mezonetový. 
V dolní části se nachází společná místnost se zaříze-
nou kuchyňkou (chladnička, sporák, varná konvice, 
mikrovlnná trouba, kuchyňské potřeby), jeden 
dvoulůžkový pokoj a koupelna s WC a sprchový kout. 
V horní části se nachází dva dvoulůžkové pokoje 
a koupelna s WC a sprchový kout. Maximálně pro 
6 osob.
Apartmán Americká II.
Nachází se na přízemí, apartmán je nekuřácký. Je vy-
bavený společnými prostory s TV, zařízenou kuchyň-
kou (chladnička, sporák, varná konvice, mikrovlnná 
trouba, kuchyňské potřeby) a koupelnou (sprchový 
kout a WC). V apartmánu je dvoulůžkový a jednolůž-
kový pokoj. Maximálně pro 3 osoby.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. V apartmánech je k dis-
pozici plně vybavená kuchyňka.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,66 EUR/osoba 
a den, platba na místě. Pobyt s malým psem 
2,5 EUR/den. Pobyt s velkým psem 5 EUR/den.

Konstantinovy Lázně leží v nadmořské výšce 520 m 
uprostřed klidné a čisté přírody. Od roku 1955 jsou 
Konstantinovy Lázně zaměřeny na prevenci, léčbu 
a rekonvalescenci při kardiovaskulárních chorobách. 
Mezi vedlejší indikace patří také choroby pohybo-
vého systému, výměny látkové a dýchacího ústrojí.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zaří-
zením, TV/SAT, ledničkou a telefonem.
A – ubytování v Lázeňském domě Prusík
B – ubytování v Lázeňském domě Jirásek
C – ubytování v Lázeňských domech Palacký, Pur-
kyně, Marie a Mánes
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze nebo sní-
daně dle druhu pobytu. Možnost dokoupení obědů 
140 Kč/osoba a oběd.
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 170 Kč/osoba a noc. 
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba 18–70 let a den, 
platba na místě.
V ceně pobytu „Zdraví z lázní“: 7x ubytování s po-
lopenzí, pohovor s lázeňským lékařem, 4x léčebná 
procedura (dle konzultace s lékařem) a 4x základní 
vstup do bazénu v lázeňském hotelu Jirásek na 
1 hodinu.
V ceně pobytu „Týden pro seniory“: 7x ubyto-
vání s polopenzí, pohovor s lázeňským lékařem, 1x 
laboratorní vyšetření, 1x vizita, 1x EKG, 1x uhličitá 
koupel, 1x klasická masáž, 1x podvodní masáž a 1x 
solná jeskyně.
V ceně pobytu „Wellness prodloužený víkend“: 
3x ubytování s polopenzí, 3x základní vstup do ba-
zénu lázeňského hotelu Jirásek na 1 hodinu, 1x per-
ličková koupel a 1x aroma masáž zad a šíje.
V ceně pobytu „Wellness víkendový pobyt“: 2x 
ubytování s polopenzí, 2x základní vstup do bazénu 
v lázeňském hotelu Jirásek na 1 hodinu, 1x solná jes-
kyně a 1x uhličitá koupel.
V ceně pobytu „Wellness týdenní pobyt“: 7x 
ubytování s polopenzí, 5x základní vstup do bazénu 
v lázeňském hotelu Jirásek na 1 hodinu, 1x aroma 
masáž zad a šíje, 1x reflexní masáž plosky nohy a 1x 
parafínový zábal na ruce.
V ceně pobytu „Lázeňská kúra“: 14x ubytování 
s polopenzí, pohovor s lázeňským lékařem, 1x labo-
ratorní vyšetření, 1x vizita, 1x EKG, 10x velká lázeňská 
procedura a 10x malá lázeňská procedura.
V ceně pobytu „Lázně na zkoušku“: 2x ubytování 
s polopenzí, 2x základní vstup do bazénu v lázeňském 

hotelu Jirásek na 1 hodinu, 1x perličková koupel, 1x 
klasická masáž částečná a 1x solná jeskyně.
V ceně pobytu „Sestavte si vlastní program“: 
1x ubytování se snídaní a 1x procedura dle vlastního 
výběru.

Hotel se nachází nad lázeňským městem cca 2 km od 
centra lázní. Hotel má ideální polohu k provozování 
různých sportovních aktivit. V okolí Mariánských 
Lázní se nachází spousta zajímavých míst, která stojí 
za to navštívit.
V hotelu je restaurace, lobby bar, balneo provoz, 
vlastní bazén a výtah. Spojení s městem je zajištěno 
kabinkovou lanovkou, která se nachází nedaleko 
hotelu a MHD. U všech pobytů je v ceně volný vstup 
do bazénu.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a jednolůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
ledničkou, fénem a telefonem. Dva pokoje jsou bez-
bariérové. Možnost připojení k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze. Možnost 
dokoupení plné penze 170 Kč/osoba a plná penze, 
děti do 12 let 140 Kč/dítě a plná penze.
SLEVY: Děti do 2 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY: Hlídané parkoviště 100 Kč/auto a noc. 
Pobyt se psem 180 Kč/den. Rekreační poplatek 
15 Kč/osoba a den, platba na místě.

04.01.–15.12. 1 os. 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os.

Račianska I. 870 660 580 - - -

Račianska II. 660 530 - - - -

Sibírska 930 660 620 600 580 -

Americká I. 990 930 800 760 690 660

Americká II. 930 800 710 - - -
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv.

Zdraví z lázní L abc

01.05.–26.10. 6 590
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Týden pro seniory L abc

01.05.–26.10. 7 490
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Wellness prodloužený víkend L abc

01.05.–26.10. 2 990
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). §
Wellness víkendový pobyt L abc

02.05.–26.10. 1 990
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). §
Wellness týdenní pobyt L abc

01.05.–26.10. 6 090
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Lázeňská kúra L abc

01.05.–26.10. 14 790
Cena na osobu/14 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Lázně na zkoušku L abc

02.05.–26.10. 2 090
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 L abc

26.04.–01.05. 790

01.05.–26.10. 990
Cena na osobu/noc se snídaní a programem. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. §

Rekreační pobyt
Termín L D 2–12 1/1

30.04.–01.06. 1 090 740 1 530

01.06.–31.08. 1 040 740 1 410

31.08.–01.10. 1 090 740 1 530

01.10.–01.11. 920 740 1 230
Cena na osobu/noc s polopenzí a volným vstupem do ba-
zénu. Nástup možný kdykoliv.  §
Wellness pobyt týdenní
Termín L L 1/1

30.04.–01.06. 9 090 11 720

01.06.–31.08. 8 650 10 840

31.08.–01.10. 9 090 11 720

01.10.–01.11. 8 650 10 840
Cena na osobu/týden s polopenzí, 1x klasická masáž, 1x 
perličková koupel, 1x masáž s aroma olejem, 1x koupel v soli 
z mrtvého moře, 3x solná jeskyně, volný vstup do bazénu. 
Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
Wellness pobyt zkrácený 
Termín L 1/1

30.04.–01.06. 6 870 8 740

01.06.–31.08. 6 550 8 120

31.08.–01.10. 6 870 8 740

01.10.–01.11. 6 550 8 120
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí, 1x klasická masáž, 1x 
perličková koupel, 1x masáž s aroma olejem, 1x koupel v soli 
z mrtvého moře, 2x solná jeskyně, volný vstup do bazénu. 
Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí. §
Prodloužený víkendový pobyt 3 noci
Termín L 1/1

30.04.–01.06. 4 060 5 190

01.06.–31.08. 3 950 4 890

31.08.–01.10. 4 060 5 190

01.10.–01.11. 3 950 4 890
Cena na osobu/3 nocí s polopenzí, 1x klasická masáž, 1x per-
ličková koupel, 1x Lymfoven, 1x solná jeskyně, volný vstup 
do bazénu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 
jsou 3 noci. §
Víkendový pobyt 2 noci L 1/1

30.04.–01.06. 2 900 3 780

01.06.–31.08. 2 780 3 530

31.08.–01.10. 2 900 3 780

01.10.–01.11. 2 780 3 530
Cena na osobu/2 noci s polopenzí, 1x klasická masáž, 1x perlič-
ková koupel, 1x solná jeskyně, volný vstup do bazénu. Nástup 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Apartmány se nacházejí v širším centru města Bra-
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APARTMÁNY BRATISLAVA  BRATISLAVA L14.OV.005

LÁZEŇSKÉ DOMY  KONSTANTINOVY LÁZNĚ L14.OV.007

HOTEL KRAKONOŠ  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ L14.OV.008

LÁZEŇSKÉ DOMY

Hotel Barónka se nachází ve východní části Bratislavy.
Hotel nabízí výběr ubytování podle náročnosti klientů 
buď ve 4* nebo 3* pokojích. V hotelu je možnost při-
pojení k internetu pomocí Wi-Fi. Pro potřeby klientů 
je připraveno relaxační centrum, kde naleznete bazén, 

moderní fitness, saunu, solárium a možnost objednání 
masáží.  
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích standard 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, 
telefonem, chladničkou a sušičem na vlasy. V po-
kojích**** je navíc LCD TV/SAT, klimatizace, trezor 
a minibar.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou švéd-
ských stolů.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek.

Hotel Barónka***  1/2 P 1/1

26.04.–01.11. 1 090 760 1 880
Cena za osobu/noc se snídaní, volným vstupem do bazénu, 
fitness a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.

Hotel Barónka****  1/2 1/1

26.04.–01.11. 1 360 2 150
Cena za osobu/noc se snídaní, volným vstupem do bazénu, 
fitness a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.

Hotel Barónka se nachází ve východní části Bratislavy.
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HOTEL BARÓNKA  BRATISLAVA L14.OV.006

Lázeňský dům JirásekLázeňský dům Jirásek

Lázeňský dům PalackýLázeňský dům Palacký

Lázeňský dům PrusíkLázeňský dům Prusík



Lázně v České republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.6

Lázeňský hotel Hubert je umístěn na kraji města, 
v příjemném klidném prostředí. Hosté mají možnost 
výběru mezi pobytem čistě rekreačním a pobyty 
léčebnými, které jsou poskytovány přímo v hotelu. 
Léčebné pobyty jsou nabízeny pod vedením renomo-
vaných odborníků v oboru fyzioterapie, balneologie, 

rehabilitace a akupunktury. Jsou nabízeny uhličité 
a perličkové koupele, všechny druhy masáží, střiky, 
inhalace, čínská a klasická akupunktura apod. V ho-
telu se nachází jídelna, která nabízí speciality české 
kuchyně. Příjemné chvíle lze strávit při posezení na 
terase či na lehátku v hotelové zahradě. Pro hosty je 
placené parkoviště přímo u budovy hotelu.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT, rádio, telefon, minibar 
a fén. Některé pokoje mají balkon. Při zakoupení lé-
čebného pobytu je na pokoji i hotelový župan.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze 
dle druhu pobytu (snídaně formou bufetu, večeře 
výběrem ze 2 jídel). Možnost dokoupení obědů nebo 
večeří 115 Kč/osoba a oběd nebo večeře. Dětí do 10 
let oběd nebo večeř 60 Kč/dítě a oběd nebo večeře.
SLEVY a bonusy pro léčebné pobyty: V termínu 
01.10.–01.11.2014 platí Akce 7=6, 14=12 
a 21=16. V termínu 26.04.–30.09.2014 obědy 

ZDARMA k pobytům, které jsou min. na 14 dnů. Tyto 
slevy a bonusy se nevztahují na rekreační pobyt.
PŘÍPLATKY: Pokoj s balkonem 30 Kč/osoba a noc. Pes 
(malé plemeno) 105 Kč/den. Rekreační poplatek 30 Kč/
osoba a den, platba na místě. Parkovné 45 Kč/den.
Lázně na zkoušku:
Lékařská vstupní prohlídka, 2 procedury denně 
po–pá, 1x týdně vstup do Aquafora. K večeři nealko 
nápoj nebo sklenka piva. Rekreační poplatek.
Komplexní lázeňská péče:
Lékařská vstupní prohlídka, 3 procedury denně 
po–so, 1x týdně vstup do Aquafora. K večeři nealko 
nápoj nebo sklenka piva. Rekreační poplatek.

Lázně na zkoušku

Termín 1/2 1/1 Ap.

26.04.–21.05. 1 150 1 430 1 260

21.05.–09.07. 1 190 1 480 1 310

09.07.–01.10. 1 150 1 430 1 260

01.10.–01.11. 880 1 100 980

Cena na osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální 
délka pobytu je 7 nocí. Nástup možný kdykoliv nejlépe v tý-
denních cyklech s nástupem v úterý. §
Komplexní lázeňská péče

Termín 1/2 1/1 Ap.

26.04.–21.05. 1 240 1 500 1 350

21.05.–09.07. 1 290 1 580 1 410

09.07.–01.10. 1 240 1 500 1 350

01.10.–01.11. 950 1 200 1 080

Cena na osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální 
délka pobytu je 7 nocí. Nástup možný kdykoliv nejlépe v tý-
denních cyklech s nástupem v úterý. §

Lázeňský hotel Hubert je umístěn na kraji města, 
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LÁZEŇSKÝ HOTEL HUBERT  FRANTIŠKOVY LÁZNĚ L14.OV.010Á ŇS Ý O B R

Léčbu, wellness a relaxaci dokonale poskytnou 
Léčebné lázně Mariánské Lázně. Léčba, relaxace 
a wellness jsou zde umocněny atmosférou zrekon-
struovaných lázeňských hotelů k příjemnému odpo-
činku a relaxaci. 
Léčebné pobyty jsou vhodné pro klienty s problémy 
pohybového aparátu, onemocněním ledvin či dý-
chacího aparátu, gynekologickými a metabolickými 
onemocněními. Mariánské Lázně nabízí nejen tra-
diční 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.
Lázeňské pobyty jsou také vhodné k prevenci, relaxaci 
i odpočinku. Proto se nechte hýčkat a rozmazlovat ve 
wellness zařízeních a dopřejte si relaxační víkendové 
pobyty.
UBYTOVÁNÍ:
a) Hotel Imperial****
Ve dvoulůžkových pokojích Superior s vlastním sociál-
ním 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 vlast-
ním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením 
na internet přes Wi-Fi, minibarem, sejfem, fénem, 
županem a výhledem do vedlejší ulice nebo do zad-
ního traktu.
c) Spa Resort Butterfly****
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Superior s vlast-
ním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením 
na internet přes Wi-Fi, minibarem, sejfem, fénem 
a županem.

d) Hotel Vltava****
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Standard 
s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připo-
jením 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 vlast-
ním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením 
na internet přes Wi-Fi (za poplatek), minibarem a vý-
hledem do parku.
f) Hotel Labe***
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Komfort s vlast-
ním sociálním zařízením, TV, telefonem, minibarem, 
sejfem a fénem.
V ceně pobytu „Program Minirelax (2 noci)“: 2x 
ubytování s polopenzí, léčebné procedury: 1x mine-
rální koupel se suchým zábalem, 1x klasická masáž 
částečná a 1x suchá plynová lázeň CO2.
V ceně pobytu „Program Minikúra (3–6 nocí)“: 
Ubytování s polopenzí, 2 léčebné procedury denně 
(z určeného výběru procedur).
V ceně pobytu „Relaxační lázeňská dovolená 
(7 nocí)“: 7x ubytování s polopenzí, základní lékař-
ské vstupní a výstupní vyšetření, závěrečná lékařská 
zpráva, pitná kúra, 2 léčebné procedury denně dle 
doporučení lékaře (kromě soboty a neděle).
V ceně pobytu „Klasický léčebný pobyt“: Uby-
tování s plnou penzí, lékařské vstupní a závěrečné 
vyšetření, závěrečná lékařská zpráva, kontrolní vyšet-
ření 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.
V ceně pobytu „Klasický léčebný pobyt pro děti 
od 6 do 12 let“: Ubytování s plnou penzí (formou 
dětských menu a nápojů, popř. diety určí-li tak lékař), 
lékařské vstupní a závěrečné vyšetření, kontrolní vy-
šetření dle potřeby, závěrečná lékařská zpráva a max. 
21 léčebných procedur týdně (Dětský lékař sestaví 
na základě vstupní lékařské prohlídky léčebný plán 
s 2–3 léčebnými procedurami denně, stanoví pitnou 
léčbu, a popř. i dietní režim). 
V ceně pobytu „Preventivní léčebný program 
pro děti od 4 do 6 let“: Ubytování s plnou penzí 
(formou dětských menu, nápoje pro dítě (čaj, džus) 
k dispozici celý den), základní lékařské vyšetření, 
pitná kúra a léčebné procedury: 3x inhalace, 2x vi-
tasalin (společně s doprovodem), 1x solná jeskyně 
(45 min.–společně s doprovodem), 2x nácvik míč-
kování hrudníku (ve skupině), 1x nácvik správného 
držení těla s dechovými cviky a cviky pro ploché 

nohy (ve skupině) a volný vstup do bazénu (společně 
s doprovodem). 
V ceně pobytu „Preventivní léčebný program 
pro děti od 7 do 12 let“: Ubytování s plnou penzí 
(formou dětských menu, nápoje pro dítě (čaj, džus) 
k dispozici celý den), základní lékařské vyšetření, 
pitná kúra a léčebné procedury: 3x inhalace, 1x cvi-
čení na míčích pro správné držení těla (ve skupině), 
1x nordic walking k Prelátovu prameni (společně 
s doprovodem), 1x solná jeskyně (45 min.–společně 
s doprovodem), 2x minerální koupel nebo 2x suchá 
plynová lázeň CO2 a volný vstup do bazénu (společně 
s doprovodem). 
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně, polopenze 
nebo plná penze dle druhu pobytu. Možnost do-
koupení obědů v hotelech Pacifik a Butterfly 280 Kč/
osoba a oběd. Možnost dokoupení obědů v hotelech 
Vltava, Svoboda a Labe 225 Kč/osoba a oběd. 
SLEVY: Děti do dovršení věku 4 let mají pobyt zdarma 
(při ubytování ve dvoulůžkovém pokoji se dvěma do-
spělými osobami). Sleva za včasný nákup na pobyty 
objednané do 31.12. 2013: 10% sleva na všechny po-
byty objednané v termínu 01.06.–31.07.2014.
BONUSY:
Hotel Imperial**** – Uvítací nápoj, internetový 
koutek, Wi-Fi připojení na internet v celém hotelu, 
pravidelné přednášky a kulturní programy, animační 
programy ve fitness centru a bazénu. Karta výhod – 
Marienbad Kur & Spa Card. Při pobytu od 14 nocí 1x 
solná jeskyně. Při pobytu od 21 nocí 1x péče o pleť 
v Beauty Comfort Zone.
Grandhotel Pacifik**** – Uvítací nápoj, volné vy-
užití bazénu s vodními atrakcemi, televizí, whirlpoo-
lem, saunou, sanariem a fitness. Internetový koutek 
zdarma, Wi-Fi připojení na internet v celém hotelu 
a pravidelné přednášky a kulturní programy. Karta 
výhod – Marienbad Kur & Spa Card. Při pobytu od 14 
nocí 1x písečná sluneční terapie. Při pobytu od 21 nocí 
1x minerální koupel s rašelinovým extraktem.
Wellness Hotel Butterfly**** – Uvítací nápoj, 
volné využití moderního bazénu s vodními atrakcemi, 
whirlpoolem, saunou, pool barem a výhled do lázeň-
ského parku. Internetový koutek zdarma, Wi-Fi připo-
jení na internet v celém hotelu a pravidelné přednášky 
a kulturní programy. Karta výhod – Marienbad Kur & 
Spa Card. Při pobytu od 14 nocí 1x parafínový zábal na 
ruce. Při pobytu od 21 nocí 1x oxygenoterapie.
Hotel Vltava**** – Uvítací nápoj, volné využití ba-
zénu s vodními atrakcemi, whirlpoolem, saunou a fit-
ness. Internetový koutek zdarma, Wi-Fi připojení na 
internet na recepci a pravidelné přednášky a kulturní 

programy. Karta výhod – Marienbad Kur & Spa Card. 
Při pobytu od 14 nocí 1x suchá plynová lázeň CO2. Při 
pobytu od 21 nocí 1x perličková koupel.
Hotel Svoboda*** – Uvítací nápoj, při pobytu min. 
na 7 nocí volné využití bazénu s vodními atrakcemi 
a whirlpoolem v hotelech Pacifik, Hvězda, Butterfly 
a Vltava. Internetový koutek zdarma, Wi-Fi připojení 
na internet na recepci a pravidelné přednášky a kul-
turní programy. Karta výhod – Marienbad Kur & Spa 
Card. Při pobytu od 14 nocí 1x oxygenoterapie. Při 
pobytu od 21 nocí 1x reflexní masáž nohou.
Hotel Labe*** – Uvítací nápoj, využití bazénu 
s vodními atrakcemi a whirlpoolem v hotelech Paci-
fik, Hvězda, Butterfly a Vltava. Internetový koutek 
zdarma, Wi-Fi připojení na internet na recepci a pra-
videlné přednášky a kulturní programy. Karta výhod – 
Marienbad Kur & Spa Card. Při pobytu od 14 nocí 1x 
oxygenoterapie. Při pobytu od 21 nocí 1x reflexní 
masáž nohou.
PŘÍPLATKY: Lázeňský poplatek od 18-70 let 15 Kč/
osoba a den, platba na místě. Malý pes 270 Kč/noc. 
Zahájení lázeňské sezóny (25.04.–11.05.2014) pří-
platek 120 Kč/osoba a noc.

Rekreační pobyt
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–21.10. 2 390 2 190 1 990 1 290 1 290 1 090

21.10.–26.10. 1 990 1 890 1 690 1 090 1 190 890
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Program Minirelax
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–21.10. 6 190 5 890 5 390 3 990 3 990 3 490

21.10.–26.10. 5 490 5 290 4 890 3 490 3 690 3 190
Cena za osobu/2 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Program Minikúra
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–21.10. 3 090 2 890 2 690 1 990 1 990 1 690

21.10.–26.10. 2 690 2 590 2 390 1 690 1 790 1 590
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci, maximálně 
6 nocí. §
Relaxační lázeňská dovolená
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–21.10. 20 690 19 890 17 890 13 190 13 190 11 490
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Klasický léčebný pobyt
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–21.10. 3 390 3 290 2 990 2 290 2 290 2 090

21.10.–26.10. 3 090 2 990 2 790 1 990 2 190 1 890
Cena za osobu/noc s plnou penzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Klasický léčebný pobyt pro děti 6–12 let
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–26.10. 2 190 2 190 2 190 1 690 1 690 1 690
Cena za osobu/noc s plnou penzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
Preventivní léčebný program pro děti 4–6 let
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–26.10. 1 890 1 890 1 890 1 390 1 390 1 390
Cena za osobu/noc s plnou penzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
Preventivní léčebný program pro děti 7–12 let
Termín L a L b  L c L d  L e L f

26.04.–26.10. 1 890 1 890 1 890 1 390 1 390 1 390
Cena za osobu/noc s plnou penzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
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LÁZEŇSKÉ HOTELY  MARIÁNSKÉ LÁZNĚ L14.OV.009

Rekreační pobyt
Termín 1/2 D 8–12 1/1 Ap.

26.04.–01.11. 700 350 700 900

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Spa Resort ButterflySpa Resort Butterfly

Hotel LabeHotel Labe

Hotel Vltava  Hotel Vltava  Hotel SvobodaHotel Svoboda



Lázně v České republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 7

Karlovy Vary jsou město léčivých pramenů. Léčí se 
zde: poruchy zažívacího ústrojí, poruchy výměny lát-
kové, diabetes, dna, nadváha, parodontóza, choroby 
pohybového ústrojí, nemoci jater, žlučníku, žlučo-
vých cest, pankreatu, onkologická onemocnění.

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením s kuchyňskou linkou 
a základním kuchyňským nádobím, TV/SAT, přípoj-
kou na internet, ledničkou, kávovarem a elektrickou 
plotýnkou. Možnost přípravy jednoduchých teplých 
i studených jídel a nápojů.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava, možnost vlastního vaření. Možnost do-
koupení snídaní 135 Kč/osoba a den.
SLEVY:
Dětská postýlka pro děti 0–2 let zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/den (osoby 15–70 let). Pobyt 
se psem 100 Kč/den. Parkovné pod uzamčením 90 Kč/
den.

Františkovy Lázně jsou jedním ze tří evropských pro-
slulých západočeských lázeňských měst. Jako lázeňské 
středisko vznikly kolem roku 1793. V nejbližším okolí 
lázní jsou mohutná ložiska silně mineralizované slatiny, 
jenž se zasloužila o světové jméno Františkových Lázní. 
Kromě slatiny proslavilo tyto lázně rovněž 24 minerál-
ních pramenů.

Hotel Melodie se nachází poblíž kolonády v městském 
lesním parku. Hotel je chráněnou památkou, která byla 
v roce 1998 plně rekonstruována a interiér moderně 
vybaven. Hotel má vlastní parkoviště hlídané kamero-
vým systémem (pro hosty bezplatné).
UBYTOVÁNÍ:
Útulné dvoulůžkové a třílůžkové pokoje se stylovým 
nábytkem, vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně. Možnost dokoupení tříchodové 
večeře výběr ze dvou menu 140 Kč/osoba a večeře, dítě 
2–10 let – 90 Kč/dítě a večeře. Možnost dokoupení 
obědů 270 Kč/osoba a oběd.
SLEVY:
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma (dět-
ská postýlka na vyžádání). Parkování v zadním traktu 
zdarma. V prostorách restaurace je k dispozici bezdrá-
tové připojení k internetu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na místě. 
Pes 90 Kč/den. Neobsazené lůžko 250 Kč/noc.

V Lázních Luhačovicích můžete prospět svému zdraví, 
relaxovat nebo jen odpočívat. Programy pobytů zahr-
nují osvědčené lázeňské procedury s využitím zdejších 
unikátních přírodních léčivých vod v kombinaci s mo-
derními léčivými a rehabilitačními metodami. Lé-
čebné procedury jsou rozděleny na velké a malé. Podle 
zdravotního stavu a intenzity zátěže pro organizmus 
je doporučována 1 velká procedura (např. koupel v pří-
rodní uhličité vodě) a 2 malé procedury (např. inhalace 
a léčebný tělocvik). Procedury nejsou poskytovány 
v neděli.
UBYTOVÁNÍ: Komfortní pokoje vybavené miniba-
rem, TV, telefonem, sejfem, s vlastním sociálním 
zařízením a připojení na internet.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
a večeře).
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek.
Ochutnávka wellness: 1x přírodní uhličitá koupel (15 
min.), 1x hydromasážní koupel (20 min.), 1x relaxační 
masáž éterickým olejem (25 min.), 1x wellness masáž 
dle vlastního výběru (25 min.), zapůjčení županu, 
volný vstup do wellness centra s bazénem a saunovým 
světem, volný vstup do fitness centra. 
Víkend v Alexandrii: 1x 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 jednotlivce, rašelinový obklad 

(20 min.), zapůjčení županu, volný vstup do wellness 
centra s bazénem a saunovým světem, volný vstup do 
fitness centra.
Wellness na zkoušku: 
1x wellness masáž dle vlastního výběru (25 min.), 
zapůjčení županu, volný vstup do wellness centra 
s bazénem a saunovým světem, volný vstup do fitness 
centra.

Termín L D 3–15 P D 3–15 P L 1/3 D 3–15 1/3

26.04.–01.05. 450 320 330 250 430 330

01.05.–01.10. 550 390 330 250 500 330

01.10.–01.11. 450 320 330 250 430 330
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Termín L  D 2–10 

26.04.–01.05. 670 480

01.05.–01.10. 740 560

01.10.–27.10. 670 480
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §

Ochutnávka wellness
Termín L 1/1

16.03.-11.05. 7 260 7 260

11.05.-14.09. 7 990 7 990

14.09.-16.11. 7 260 7 260
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt). §
Víkend v Alexandrii
Termín L 1/1

16.03.-11.05. 7 260 7 260

11.05.-14.09. 7 990 7 990

14.09.-16.11. 7 260 7 260
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). §
Wellness na zkoušku

Termín L 1/1

16.03.-11.05. 4 300 4 300

11.05.-14.09. 4 790 4 790

14.09.-16.11. 4 300 4 300
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu (so–po). §
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V Hotel má ideální polohu přímo na lázeňské kolonádě 
naproti centrální fontáně. Spa Hotel Felicitas byl ote-
vřen v březnu 2007 a za krátkou dobu se stal vyhledá-
vaným cílem hostů, kteří touží po příjemné relaxaci 
a zlepšení zdraví. Spa Hotel Felicitas nabízí široký kom-
plex služeb pod jednou střechou (ubytování v moderně 
vybavených pokojích, stravování, balneo-rehabilitační 
centrum, wellness centrum, bazén s vířivkou, kongre-
sové centrum, podzemní garáže, atd.)
UBYTOVÁNÍ: Komfortně zařízené pokoje odpovída-
jící standardu **** hotelu jsou vybaveny TV/SAT, 
rádiem, telefonem s přímou linkou, trezorem, mi-
nibarem, koupelnou se sprchou a fénem. Jsou zaří-
zeny 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 in-
ternetu případně Wi-Fi připojení. Všechny pokoje 
jsou nekuřácké.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně, polopenze 
nebo plná penze dle druhu pobytu. Snídaně a ve-
čeře jsou formou bufetu, oběd je výběr z menu. 
BONUS: Pro všechny volný vstup do hotelového ba-
zénu s whirlpoolem ve vypsaných časech a lázeňský 
poplatek.
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 
lékařská prohlídka a 12 procedur ve dnech po–so. 
V ceně pobytu Lázeňský pobyt Klasik: Welcome 
drink, pitná kúra minerální voda Poděbradka, vstupní 
lékařská prohlídka a 16 procedur ve dnech po–so.

Rekreační pobyt
Termín L  P 1/1

02.01.–30.04. 1 270 1 110 2 050

30.04.–01.11. 1 490 1 440 2 390
Cena za osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu s whirl-
poolem a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.

Lázeňský pobyt na zkoušku
Termín L  Ap. 1/1

02.01.–30.04. 8 540 12 250 10 990

30.04.–01.11. 9 790 13 160 12 890
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je  možný kdykoliv. §
Lázeňský pobyt Vital
Termín L  Ap. 1/1

02.01.–30.04. 10 770 14 490 13 190

30.04.–01.11. 11 990 14 840 15 190
Cena za osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Lázeňský pobyt Klasik
Termín L  Ap. 1/1

02.01.–30.04. 12 290 15 990 14 770

30.04.–01.11. 13 490 16 890 16 660
Cena za osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §

Hotel má ideální polohu přímo na lázeňské kolonádě
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Lázně v České republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.8

Priessnitzovy léčebné lázně jsou klimatickými lázněmi 
ležícími v nadmořské výšce 620 m na úpatí Rychleb-
ských hor v nejsevernějším výběžku Slezska a Moravy. 
Vhodné geografické podmínky je předurčily k léčbě 
především chorob dýchacího ustrojí, srdečně cévních, 
štítné žlázy, duševních, ženských a kožních.
UBYTOVÁNÍ: V lázeňských domech Priessnitz, Vila na 
Kolonádě a Lékařská vila (depandance LD Priessnitz), 
J. Ripper, Bezruč v pokojích s vlastním sociálním pří-
slušenstvím, TV/SAT a telefon. 
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně, polopenze 
(výběrová strava) nebo plná penze dle druhu pobytu 
(výběrová strava). Možnost dokoupení obědů nebo 
večeří 150 Kč/osoba a oběd nebo večeře.
SLEVY: 100% sleva pro dítě do 3 let ubytované na 
přistýlce nebo dětské postýlce bez nároku na stravu. 
20% sleva na ubytování a stravu pro dítě do 12 let.
PŘÍPLATKY: Příplatky za jednolůžkový pokoj na vy-
žádání v CK. Lázeňský poplatek cca 15 Kč/noc.

V ceně pobytu „Priessnitzova kúra (3 noci)“: 1x 
koupel přísadová celková bylinková, 2x Priessnitzova 
pohybová terapie, 1x skotský střik, 1x Priessnitzova po-
lolázeň dvoufázová, 1x Priessnitzova pololázeň jedno-
fázová, 1x Priessnitzův klasický zábal, 3x harmonizace 
organismu + pitná kúra a 2x masáž lehká s Priessnit-
zovým mazáním.
V ceně pobytu „Priessnitzova kúra (6 nocí)“: 1x 
koupel přísadová celková bylinková, 2x skotský střik, 
3x Priessnitzova pohybová terapie, 2x Priessnitzova 
pololázeň dvoufázová, 1x Priessnitzova pololázeň 
jednofázová, 1x LTV v tělocvičně – jóga, 1x ergoterapie 
kondiční skupinová, 1x masáž celková, 1x Priessnitzův 
klasický zábal, 1x saunový svět, 6x harmonizace orga-
nismu + pitná kúra a 2x masáž lehká s Priessnitzovým 
mazáním.
V ceně pobytu „Lázeňský pobyt pro seniory“: 1x 
koupel perličková s bylinkami, 1x koupel přísadová 
celková bylinková, 1x koupel vířivá s rašelinovým ex-
traktem, 2x parafín, 2x zábal z jílu kloubní malý max. 
4 lokality, 2x masáž klasická částečná, 1x reflexní ma-
sáž plosky nohy, 1x kyslíková terapie dle Ardenne a 1x 
bazén s vířivkou.
V ceně pobytu „Úleva od bolesti zad a kloubů“: 
1x Priessnitzova pohybová terapie, 1x koupel vířivá 
s rašelinovým extraktem, 1x masáž klasická částečná 
a 1x rašelinový obklad.
V ceně pobytu „Týden pro zdraví“: 1x sloupková ko-
rekční a plovoucí technika, 1x Priessnitzova pololázeň 

jednofázová, 1x reflexní masáž plosky nohy, 1x koupel 
perličková s bylinkami, 1x rašelinový obklad, 2x Priess-
nitzova pohybová terapie, 2x masáž klasická částečná 
a 3x bazén.
V ceně pobytu „Léčebně preventivní pobyt“:
Léčebné procedury v hodnotě 350 Kč/den jsou sesta-
vené odborným lékařem dle aktuálního zdravotního 
stavu.
V ceně pobytu „Lázně na zkoušku“: 
1x koupel perličková s bylinkami, 1x koupel vířivá s ra-
šelinovým extraktem, 1x zábal z jílu kloubní malý, 1x 
masáž klasická částečná, 1x reflexní masáž plosky nohy 
a 1x bazén s vířivkou.
V ceně pobytu „Aktivní wellness“: 
1x masáž lehká s Priessnitzovým mazáním, 1x bazén 
s vířivkou a 1x parafín.
V ceně pobytu „Romantika pro dva“: 1x koupel 
s extraktem z růží (pro ženu), 1x společný whirlpool + 
suchá masážní vana Aquai, 2x masáž lávovými kameny 
a 1x koupel v pivním extraktu (pro muže).

Lázně Teplice nad Bečvou jsou svou polohou v ma-
lebném údolí řeky Bečvy v Moravské bráně vhod-
ným 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. Kromě 
kardiovaskulárních chorob se zde léčí také nemoci 
onkologické, nemoci z poruch výměny látkové 
a žláz s vnitřní sekrecí (cukrovka), nemoci pohybo-
vého ústrojí či nemoci nervové. Kromě léčebných 
procedur nabízí pestrou škálu dalších relaxačních 
a wellnessových procedur, které stále rozšiřují. 
Od října 2009 je v provozu wellness centrum, které 
nabízí whirlpool, několik druhů saun a občerstvení 
u mokrého baru. Pro relaxaci je klientům k dispozici 
rehabilitační bazén a finská sauna. Z doplňkových 
služeb může sanatorium nabídnout kosmetiku, 
pedikúru, půjčování cyklistických kol, stolní tenis, 
šachy.
Wellness: Pobyt plný hřejivých a voňavých proce-
dur zaměřený na aktivní relaxaci. Plná penze dietně 
vyvážená (snídaně formou nabídkového stolu, oběd 
a večeře výběr ze 3 menu). 1x malá vstupní lékařská 
prohlídka, 1x uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře 
s briliantem + zábal, 1x přísadová uhličitá koupel 
+ zábal, 1x zábal části těla z bahna Mrtvého moře, 
1x uhličitá koupel + zábal, 2x kyslíková terapie + 

vitaminový nápoj, 1x vířivá nožní lázeň, 1x aroma-
masáž klasická celotělová včetně obličeje (2 hodiny), 
7x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu. 
Pobyt začíná večeří a končí obědem. 
Bonus: 3x dvouhodinový vstup do wellness centra 
ve vyhrazenou dobu v sanatoriu Moravan.
Senior: Pobyt nejen pro seniory, který zahrnuje 
koupel v přírodním zdroji, minerální vodě s vyso-
kým obsahem oxidu uhličitého. Dobře působí na 
rozšiřování cév a snižování krevního tlaku. Lokální 
tepelný zábal zmírni příznaky bolestivých kloubů. 
Plná penze dietně vyvážená (snídaně formou na-
bídkového stolu, oběd a večeře výběr ze 3 menu). 
1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x vyšetření 
EKG, 5x uhličitá koupel + zábal, 2x klasická masáž 
částečná, 2x lokální tepelný zábal (parafín, rašelina) 
nebo elektroléčba dle doporučení lékaře. Pobyt 
začíná večeří a končí obědem. Bonus: 1x hodinový 
vstup do bazénu. 
Malý léčebný pobyt: Cenově příznivý léčebný 
program zaměřený na léčbu srdečně-cévních one-
mocnění, některých poruch pohybového aparátu, 
zejména vertebrogenního syndromu a nervových 
onemocnění. Plná penze dietně vyvážená (snídaně 
formou nabídkového stolu, oběd a večeře výběr ze 
3 menu). 1x malá vstupní lékařská prohlídka, 1x vy-
šetření EKG, 2 léčebné procedury denně, které určí 
lékař podle aktuálního zdravotního stavu v celkové 
hodnotě do 300 Kč/den (procedury připadající na 
neděli jsou poskytovány v průběhu pobytu). Pobyt 
začíná večeří a končí obědem. 
Nevšední dny: Krátkodobý léčebný pobyt za-
měřený na osvěžení organizmu a regeneraci. 
Polopenze dietně vyvážená (4x snídaně formou 
nabídkového stolu a 3x večeře výběr ze 3 menu), 1x 
slavnostní večeře v kavárně, 1x malá vstupní lékař-
ská prohlídka, 1x uhličitá celková koupel + zábal, 1x 
masáž klasická částečná, 1x kyslíková terapie + vi-
taminový nápoj, 1x vířivá nožní lázeň. Pobyt začíná 
večeří a končí snídani. Bonus: 1x hodinový vstup do 
bazénu ve vyhrazenou dobu.

Wellness – víkend: Nechte hýčkat Vaší mysl a roz-
mazlovat Vaše tělo. Mnohdy i víkendový pobyt stačí 
k načerpání nových sil a energie. Plná penze dietně 
vyvážená (snídaně formou nabídkového stolu, oběd 
a večeře výběr ze 3 menu). 1x malá vstupní lékařská 
prohlídka, 2x uhličitá koupel se solí z Mrtvého moře 
s briliantem + zábal, 1x lokální tepelný zábal, 1x kla-
sická aromamasáž celotělová, 2x hodinový vstup do 
bazénu ve vyhrazenou dobu v sanatoriu Moravan. 
Pobyt začíná večeří a končí obědem.
Bonus: 1x dvouhodinový vstup do wellness cen-
tra ve vyhrazenou dobu v sanatoriu Moravan. 1x 
ovocná mísa a denně 1x nealkoholický nápoj nebo 
pivo v kavárně.
Relaxace – víkend: Nechte se hýčkat hřejivými 
procedurami na léčebném pobytu, během kterého 
poznáte účinky jedinečných uhličitých koupelí i kla-
sické masáže. Plná penze dietně vyvážená (snídaně 
formou nabídkového stolu, oběd a večeře výběr ze 
3 menu). 1x malá vstupní lékařská prohlídka, 2x 
uhličitá koupel + zábal, 1x masáž klasická částečná, 
2x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu. 
Pobyt začíná večeří a končí obědem.
UBYTOVÁNÍ:
Hotel Janáček a) pokoje Standard plus – jedno 
a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, možnost TV, lednice a internet.
Hotel Moravan b) pokoje Standard plus – jedno 
a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, možnost TV, minibar a internet.
Hotel Moravan c) pokoje Exklusive - jedno 
a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, TV, minibar, fén a internet. Ve dvoulůžkových 
pokojích je navíc trezor.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu je polopenze nebo plná penze dietně 
vyvážená (snídaně formou nabídkového stolu, oběd 
a večeře výběr ze 3 menu) dle druhu pobytu. Mož-
nost dokoupení výběrové stravy.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den. 

Priessnitzova kúra (3 noci)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

27.04.–01.05. 4 890 4 690 4 990

01.05.–26.10. 5 290 5 190 5 390
Cena na osobu/3 noci s polopenzí, lékařským vyšetře-
ním a léčebným programem. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Priessnitzova kúra (6 nocí)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

01.05.–26.10. 10 190 9 990 10 490
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí, lékařským vyšetře-
ním a léčebným programem. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Úleva od bolesti zad a kloubů (3 noci)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

27.04.–01.05. 3 290 3 190 3 490

01.05.–31.10. 3 790 3 690 3 890
Cena na osobu/3 noci s polopenzí, lékařským vyšetře-
ním a léčebným programem. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Týden pro zdraví (7 nocí)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

01.05.–31.10. 8 590 8 390 8 890
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí, vstupním i závěrečným 
lékařským vyšetřením a léčebným programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Aktivní wellness (2 noci)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

27.04.–01.05. 1 990 1 790 1 990

01.05.–31.10. 2 290 2 090 2 190
Cena na osobu/2 noci se snídaní (formou rautu) a lázeň-
skými procedurami dle vlastního výběru v hodnotě 195 Kč/
noc. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Lázně na zkoušku (4 noci)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

27.04.–01.05. 3 990 3 790 4 090

01.05.–31.10. 4 490 4 390 4 590
Cena na osobu/4 noci s polopenzí, lékařským vyšetře-
ním a léčebným programem. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Priessnitzovy léčebné lázně jsou klimatickými lázněmi 
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Léčebně preventivní pobyt (3 noci)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

27.04.–01.05. 3 290 3 090 3 390

01.05.–31.10. 3 690 3 590 3 790

Cena na osobu/3 noci s polopenzí, lékařským vyšetřením a lé-
čebným programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Lázeňský pobyt pro seniory (7 nocí)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

04.05.–26.10. 8 790 9 590 8 990

Cena na osobu/7 nocí s polopenzí, lékařským vyšetřením 
a léčebným programem. Nástup na pobyt je v týdenních 
cyklech s nástupem v neděli (ne – ne). §
Romantika pro dva (2 noci)
Termín Lékařská vila, Bezruč, Priessnitz
 Vila na Kolonádě J. Ripper 

27.04.–01.05. 6 490 6 090 6 390

01.05.–31.10. 7 190 6 690 6 990

Cena na 2 osoby/2 noci s polopenzí pro 2 osoby (na uvítanou 
romantická večeře při svíčkách) a lázeňskými procedurami. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §

Wellness  Janáček Moravan
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b L c 1/1 c

01.01.–01.05. 8 590 9 190 9 590 10 190 10 990 11 590

01.05.–01.10. 9 590 10290 10 790 11 490 12 190 12 890

01.10.–23.12. 8 590 9 190 9 590 10 190 10 990 11 590
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt 
je možný kdykoliv mimo soboty. §
Senior Janáček Moravan
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b L c 1/1 c

01.01.–01.05. 6 890 7 490 7 890 8 490 9 290 9 890

01.05.–01.10. 7 890 8 590 9 090 9 890 10 490 11 290

01.10.–23.12. 6 890 7 490 7 890 8 490 9 290 9 890
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt 
je možný kdykoliv mimo soboty. §
Malý léčebný pobyt 
 Janáček Moravan
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b L c 1/1 c

01.01.–01.05. 7 090 7 590 8 090 8 690 9 490 10 090

01.05.–01.10. 8 090 8 790 9 290 9 990 10 690 11 390

01.10.–23.12. 7 090 7 590 8 090 8 690 9 490 10 090
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt 
je možný kdykoliv mimo soboty. §
Nevšední dny Janáček Moravan
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b L c 1/1 c

01.01.–01.05. 3 390 3 690 3 890 4 290 4 690 5 090

01.05.–01.10. 3 890 4 290 4 590 4 990 5 390 5 790

01.10.–23.12. 3 390 3 690 3 890 4 290 4 690 5 090
Cena na osobu/4 noci s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt 
je v pondělí. §
Wellness - víkend 
 Janáček Moravan
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b L c 1/1 c

01.01.–01.05. 3 290 3 490 3 590 3 790 3 990 4 190

01.05.–01.10. 3 590 3 790 3 990 4 190 4 390 4 590

01.10.–23.12. 3 290 3 490 3 590 3 790 3 990 4 190
Cena na osobu/2 noci s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt 
je v pátek. §
Relaxace - víkend 
 Janáček Moravan
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b L c 1/1 c

01.01.–01.05. 2 390 2 590 2 690 2 840 3 090 3 190

01.05.–01.10. 2 690 2 890 2 990 3 190 3 390 3 590

01.10.–23.12. 2 390 2 590 2 690 2 840 3 090 3 190
Cena na osobu/2 noci s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt 
je v pátek. §

Hotel Ripper  Hotel Ripper  Lázeňský dům PriessnitzLázeňský dům Priessnitz

Lázeňský dům BezručLázeňský dům Bezruč

Hotel MoravanHotel Moravan



Lázně v České republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 9

Lázeňský hotel Niva II. se nachází v klidné části nad 
luhačovickou přehradou a je vzdáleny 20 minut pěší 
chůze od lázeňské kolonády a centra Luhačovic. Je také 
ideálním výchozím bodem pro výlety do mnoha zají-
mavých míst v okolí.
Niva II. je moderní lázeňský hotel po rekonstrukci. Areál 
nabízí široké spektrum využití volného času – lázeň-
ské & wellness centrum, bazény, stylová restaurace 
Koliba, vinárna (archív s 20 tisíci kusy lahví vín), bary, 
salonky, jídelny, odpočinkové prostory s krbem, konfe-
renční místnost, dětské hřiště, stolní tenis, fitcentrum, 
tělocvična, tenisový kurt, půjčovna a úschovna kol, 
půjčovna nordic-walking holí, Wi-Fi internet v celém 
hotelu (zdarma) a mnoho dalších služeb. 
Nové wellness centrum nabízí: Laconium, Kneippovy 
koupele, Římské lázně, Bylinková inhalace, Whirl-
pool malý a velký, Ledová koupel dolních končetin, 
Multifunkční masážní sprcha (bouřka, vichr, mlha), 
Vyhřívaná štěrková pláž, „Liščí nora“ s masáží nohou, 
Klasická finská sauna, vyhlídková terasa s lehátky 
a dále Vinná koupel v měděných vanách, Turecké ma-
sáže a Thajské masáže
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojích v kategoriích *** (standard) a **** 

(executive). Všechny pokoje jsou vybaveny kom-
pletním sociálním zařízením, balkonem, telefonem 
a LCD TV/SAT, Wi-Fi internet na pokoji zdarma. Nové 

**** pokoje mají navíc lednice + minibar, trezor, fén 
a župan.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu 
pobytu (snídaně formou bohatého bufetu, večeře 
výběrem z menu). Možnost dokoupení obědu nebo 
večeří 210 Kč/osoba a oběd nebo večeře, dítě do 12 let 
110 Kč/dítě a oběd nebo večeře.

SLEVY:
Dítě do 5 let bez nároku na služby zdarma. Možnost 
zapůjčení dětské postýlky.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na 
místě. Pobyt se psem není možný. Pobyt v pokoji 
executive 300 Kč/osoba a noc.
V ceně rekreačního pobytu:
Volný vstup do venkovních bazénů a do vnitřního ba-
zénu se slanou vodou a fitness.
V ceně pobytu lázeňská dovolená:
Přípitek na uvítanou, 1x relaxační masáž zad nebo kon-
četin, 1x uhličitá koupel se zábalem, 2x slatinný zábal, 
3x parafínový zábal, 5x inhalace Vincentky, konzultace 
s lékařem a možná výměna procedur dle zdravotního 
stavu, 6x 2 hodinový vstup do wellness centra, volný 
vstup do venkovních bazénů a do vnitřního bazénu se 
slanou vodou a fitness.
V ceně prodlouženého relaxačního pobytu :
Přípitek na uvítanou, 1x relaxační masáž zad nebo 
končetin, 1x slatinný zábal, 2x parafínový zábal, 1x 
relaxační masáž šíje a obličeje, 3x 2 hodinový vstup 
do wellness centra, volný vstup do venkovních bazénů 
a do vnitřního bazénu se slanou vodou a fitness.
V ceně relaxačního pobytu:
Přípitek na uvítanou, 1x relaxační masáž zad nebo 
končetin, 1x slatinný zábal, 2x 2 hodinový vstup do 
wellness centra, volný vstup do venkovních bazénů 
a do vnitřního bazénu se slanou vodou a fitness.

V ceně romantického pobyt:
Přípitek na uvítanou, 1× romantická večeře při svíčkách 
v restauraci Koliba, láhev sektu na pokoj, 1× relaxační 
masáž zad nebo končetin, 1× zábal dle výběru (medový, 
čokoládový, levandulový zábal), 2× 2 hodinový vstup 
do wellness centra, volný vstup do venkovních bazénů 
a do vnitřního bazénu se slanou vodou a fitness.

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 Mrt-
vého 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 
160 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 novomanžele (do 6 měsíců po oddání) sleva 5%, 
slevy platí jen u týdenních pobytů. Při objednání 
a zaplacení pobytu do 15.01.2014 12% sleva, do 
31.01. 7% sleva (slevy se vztahují je na týdenní po-
byty na rok 2014). Dítě do 5 let bez nároku na služby 
má poskytnut pobyt zdarma. 10% sleva na dokou-
pení procedur na místě.
V termínu 09.11.–14.12.2014 neplatíte žádný rekreační 
poplatek, zaplatíme jej za Vás, platí při koupi týdenního 
léčebného pobytu. Dětská postýlka zdarma.

PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/den (osoby 
18-70 let) platba na místě. Parkování na parkovišti 
hlídané kamerovým systémem 30 Kč/den, v garáži 
70 Kč/den.
V ceně týdenních pobytů navíc: Welcome drink – 
originální vitamínový přípitek na uvítanou, lázeňské 
oplatky s tradiční oříškovou příchutí pro každého 
účastníka, pro oslavence narozenin v době pobytu 
dárek. Navíc pro dámy kosmetické ošetření obličeje 
zdarma. Pravidelná dopolední a odpolední doprava do 
městského centra a zpět. Taneční večer s živou hudbou 
v salonku hotelové restaurace.
V ceně pobytu Vodoléčebná kúra: 1x hydromasáž se 
zábalem, 1x bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x 
perličková koupel se zábalem, volný vstup do wellness 
(bazén, saunový svět, fitness), 1x lékařská konzultace.
V ceně pobytu Týden pro bolavá záda: 3x hydro-
masáž se zábalem, 1x aromaterapeutická masáž zad 
a šíje, 1x uvolňující masáž krční páteře, 2x infračervená 
kabina, volný vstup do wellness (bazén, saunový svět, 
fitness), 1x lékařská konzultace.
V ceně pobytu Regenerační seniorský pobyt 55+: 
1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž 
se zábalem, 2x slatinný obklad na celá záda, 1x suchá 
uhličitá koupel, 1x kyslíková terapie, volný vstup do 
wellness (bazén, saunový svět, fitness), 1x polodenní 
výlet do okolí a 7x odpolední káva nebo čaj s mouční-
kem, 1x lékařská konzultace.
V ceně pobytu Minirelax: 1x bylinková relaxační 
koupel se zábalem, 1x perličková koupel se zábalem, 
2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x infračervená 
kabina, volný vstup do wellness (bazén, saunový svět, 
fitness), 1x lékařská konzultace.

V ceně pobytu Relax víkend v Pohodě:
1x bylinková relaxační koupel se zábalem, 1x hydo-
masáž se zábalem, 1x čokoládová nebo pomerančová 
nebo kakaová masáž máslem, 2x inhalace minerální 
vody Vincentka, 1x infračervená kabina, volný vstup 
do wellness (bazén, saunový svět, 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, sau-
nový svět, fitness), 1x lékařská konzultace.

Lázeňský hotel Niva II. se nachází v klidné části nad (executive). Všechny pokoje jsou vybaveny kom-
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Hotel Pohoda**** je umístěn v Pozlovicích u Luhačovic, 
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V ceně pobytu Relax víkend v Pohodě:

HOTEL NIVA  LUHAČOVICE L14.OV.017

WELLNESS HOTEL POHODA  LUHAČOVICE L14.OV.018

Rekreační pobyt
Termín L D 5–12 D 5–12 P 1/1 Senior 60+

01.03.–16.05. 1 100 550 330 1 420 1 020

16.05.–20.09. 1 180 590 360 1 500 1 090

20.09.–25.10. 1 100 550 330 1 420 1 020
Cena za osobu/noc se snídaní a programem. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. Cena pro seniora se vztahuje na pobyt 
6 a více nocí. §
Lázeňská dovolená
Termín L 1/1 Senior 60+

01.03.–16.05. 9 590 11 470 8 830

16.05.–20.09. 9 970 11 850 9 180

20.09.–25.10. 9 590 11 470 8 830
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Prodloužený relaxační pobyt
Termín L 1/1

01.03.–16.05. 4 590 5 530

16.05.–20.09. 4 780 5 720

20.09.–25.10. 4 590 5 530
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Relaxační pobyt
Termín L 1/1

01.03.–16.05. 3 050 3 680

16.05.–20.09. 3 170 3 800

20.09.–25.10. 3 050 3 680
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Romantický pobyt
Termín L

01.03.–16.05. 3 370

16.05.–20.09. 3 500

20.09.–25.10. 3 370
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §

Rekreační pobyt
Termín L D 5–15 P D 5 – 15P 1/1

18.05.–29.06. 8 910 3 220 7 990 2 940 10 790

29.06.–31.08. 9 260 3 220 8 350 2 940 11 220

31.08.–05.10. 8 910 3 220 7 990 2 940 10 790

05.10.–09.11. 7 650 3 220 6 600 2 940 8 770

09.11.–14.12. 6 320 3 220 5 190 2 940 7 190
Cena za osobu /týden s polopenzí a volným vstupem do 
wellness. Jedna inhalace zdarma na zkoušku pro každého 
v termínu 09.11.–14.12.2014. Nástup: v týdenních cyklech 
s nástupem v neděli. §
Týden s vodoléčebnou kúrou
Termín L P 1/1

18.05.–29.06. 9 450 8 680 11 270

29.06.–31.08. 9 870 8 960 11 760

31.08.–05.10. 9 450 8 680 11 270

05.10.–09.11. 8 400 7 280 9 380

09.11.–14.12. 7 070 6 020 7 980
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup: 
v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §

Týden pro bolavá záda
Termín L P 1/1
18.05.–29.06. 10 150 9 380 11 970
29.06.–31.08. 10 570 9 660 12 460
31.08.–05.10. 10 150 9 380 11 970
05.10.–09.11. 9 100 7 980 10 080
09.11.–14.12. 7 770 6 720 8 680

Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup: 
v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §
Regenerační seniorský pobyt 55+
Termín L P 1/1
18.05.–29.06. 9 050 8 280 10 870
29.06.–31.08. 9 470 8 560 11 360
31.08.–05.10. 9 050 8 280 10 870
05.10.–09.11. 7 990 6 880 8 980
09.11.–14.12. 6 670 5 620 7 580

Cena za osobu /týden s polopenzí a programem. Nástup: 
v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §
Minirelax
Termín L P 1/1
18.05.–29.06. 6 210 5 770 7 250
29.06.–31.08. 6 450 5 930 5 930
31.08.–05.10. 6 210 5 770 7 250
05.10.–09.11. 5 600 4 970 6 170
09.11.–14.12. 4 850 4 250 5 370

Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Relax víkend v Pohodě
Termín L P 1/1
18.05.–29.06. 5 080 4 750 5 860
29.06.–31.08. 5 260 4 870 6 070
31.08.–05.10. 5 080 4 750 5 860
05.10.–09.11. 4 630 4 150 5 050
09.11.–14.12. 4 060 3 610 4 450

Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Pohoda na zkoušku
Termín L P 1/1
18.05.–29.06. 3 210 2 990 3 730
29.06.–31.08. 3 330 3 070 3 870
31.08.–05.10. 3 210 2 990 3 730
05.10.–09.11. 2 900 2 590 3 190
09.11.–14.12. 2 530 2 230 2 790

Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §



Lázně v České republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.10

Hotel Ambra**** najdete v klidném prostředí u lesa asi 
450 m od centra lázeňského městečka. Hotel je nové mo-
derně vybavené zařízení s celoročním provozem, které 
nabízí kvalitní ubytování v nadstandardně prostorných 
pokojích, výbornou kuchyni s bohatým výběrem jídel 
a relaxaci v moderním balneoprovozu Centra vitality. 
V tomto centru se nachází hotelový bazén s protiproudy 
a whirlpoolem, jeden z nevětších v Luhačovicích o roz-
měrech 13 x 7,5 m, celodenní využívání pro hotelové 
hosty zdarma. Rozsáhlá nabídka procedur Centra vitality 
zahrnuje nejen klasické, ale i netradiční wellness zážitky 
jako např. Kleopatřina koupel, Magie Mrtvého moře, ma-
sáž lávovými kameny nebo pivní koupel. Pro vhodný vý-
běr procedur a pohybových aktivit je možná konzultace 
s lékařem (nutno dohodnout předem), skupinové cvičení 
v bazénu jsou pravidelně 2x týdně.
Využít zde můžete také restauraci, lobby bar, letní terasu, 
kulečník, elektronické šipky, stolní fotbal, playstation, 
možnost zapůjčení tradičních společenských her (karty, 
pexeso, kostky, soubor her), možnost zapůjčení horských 
kol, holí Nordic walking a pro děti je připraven dětský 
koutek.
UBYTOVÁNÍ: V nadstandardně prostorných jed-
nolůžkových až třílůžkových pokojích s možností 
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
telefonem, ledničkou s minibarem, bezpečnostní 
schránkou, zabudovaným vysoušečem vlasů, připo-
jením na internet a balkonem (kromě 5. patra).
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
a večeře formou rautu). Možnost dokoupení obědů 
210 Kč/osoba a oběd. Na přání lze připravit diabetic-
kou, bezlepkovou a vegetariánskou stravu.
SLEVY: Pro seniory od 55 let sleva 5% z každého 
pobytu. Dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma, 
volný vstup do bazénu a strava zdarma. 1 hodina 
bowlingu (1 dráha) zdarma pro klienta, který bě-
hem pobytu oslaví narozeniny.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/den (osoby 
18-70 let) platba na místě. Dítě 4–13 let na přistýlce 
500 Kč/dítě a noc (v ceně volný vstup do bazénu, 
stravu a pozornost hotelu dle pobytu dospělého 
doprovodu). Dětská postýlka 100 Kč/noc.
V ceně každého pobytu navíc:
Uvítací přípitek (sekt s jahodou nebo nealkoholický mí-
chaný nápoj), možnost celodenního využívání hotelo-
vého bazénu a whirlpoolu, zapůjčení hotelového županu 
při nástupu na pobyt a pozornost na rozloučenou.
V ceně pobytu Vyberte si sami:
Procedury dle vlastního výběru v hodnotě 1 500 Kč nebo 
2 300 Kč dle délky pobytu.
V ceně pobytu Elixír mládí pro ženy každého 
věku:
Mísa čerstvého ovoce na pokoji v den nástupu, 2x an-
ticelulitidový zábal, 2x lymfatická a podtlaková masáž 
přístrojová, 1x anticelulitidová masáž – 60 min. a 1x 
laserové ošetření pleti. Bonus Centra vitality: 1x vitamí-
nová maska.
V ceně pobytu Týdenní wellness pobyt:
1x sladké pohlazení, 1x perličková koupel s přísadami, 1x 
celotělový zábal, 1x slatinný obklad, 1x klasická masáž 
částečná éterickým olejem 20 min., 1x wellness proce-
dura – Ráj pro vaše nohy a 1x hodina bowlingu (1 dráha). 
Bonus Centra vitality: 3x oxygenoterapie.

V ceně pobytu Prodloužený víkend: 1x sladké po-
hlazení, 1x speciální čokoterapie – 70 min. (relaxační 
aromatická koupel, parafínový zábal částečný a částečná 
masáž čokoládovým olejem 25 min.) a 1x inhalace. Bo-
nus Centra vitality: čokoládový mls.
V ceně pobytu Víkendová relaxace: 1x slatinný ob-
klad a 1x klasická masáž částečná éterickým olejem 20 
min. Bonus Centra vitality: 1x zábal nohou.
V ceně pobytu V Ambře nejen o víkendu: 1x sladké 
pohlazení, 1x luxusní procedura Kokosový sen – 70 min. 
(relaxační koupel, 1x klasická masáž částečná a parafí-
nový obklad) a 1x luxusní procedura Tropické pohlazení 
nohou. Bonus Centra vitality: 1x masáž rukou.
V ceně pobytu Jen Ty a Já (romantika v každém 
věku): 1x sladké pohlazení a 1x luxusní procedura 
Pomerančové svádění – 70 min. (dvojvana s perličkou 
a světelnou terapií, klasická masáž částečná pomeran-
čovým olejem 25 min. a celotělový zábal). Bonus Centra 
vitality: pomerančový drink.

Léčí se zde nemoci horních a dolních cest dýchacích, ne-
moci trávicího ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové 
a žláz s vnitřní sekrecí (obezita, diabetes), onemocnění 
pohybového ústrojí, nemoci periferních cév a nervů 
a nemoci onkologické v remisi.
Lázeňský komplex Miramare je v klidném prostředí 
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, ka-
deřnictví, pedikúru, kosmetiku a uzavřené parkoviště 
přímo před hotelem.
UBYTOVÁNÍ:
a) Hotely Miramare II. a Miramare – Helena. Jednolůž-
kové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízení, 
TV/SAT, telefonem a ledničkou, částečně s balkonem.
b) Hotel Miramare I. a Vila Rita. Jednolůžkové a dvou-
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT 
a telefonem bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytů je polopenze nebo 
plná penze dle druhu pobytu. Snídaně je formou 
bufetu, obědy a večeře výběr z pěti jídel, každý den 
specialita dne, ovocné a zeleninové saláty, ovoce, 
minerální voda, káva. 
BONUS: Volný vstup do bazénu.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, 
balkon v hotelu Miramare II. 90 Kč/osoba a den, 
přední pokoj v hotelu Miramare I. 60 Kč/osoba 
a den, parkovné před hotelem je 30 Kč/den pobyty 
nad 6 nocí, 60 Kč/den pobyty do 6 nocí.
V ceně pobytu „Lázně na zkoušku“: Konzultace 
s lékařem, 7 lázeňských procedur dle konzultace s lé-
kařem (z toho 3 velké procedury).
V ceně pobytu „Tradiční léčba“: Konzultace s lé-
kařem, 8 lázeňských procedur: 2x klasická masáž 
s éterickými oleji částečná, 2x přírodní rašelinový zá-
bal na páteř nebo klouby, 2x přírodní uhličitá koupel, 
2x přístrojová inhalace minerální vodou Vincentka.
V ceně pobytu „Seniorský pobyt“: Konzultace 
s lékařem, (při 14-ti denním pobytu kontrolní a zá-
věrečné vyšetření), EKG, 13 lázeňských procedur: 
2x klasická masáž částečná, 2x suchá CO2 koupel, 
2x přírodní uhličitá koupel,1x kondiční gymnastika, 
6x přístrojová inhalace minerální vodou Vincentka.
V ceně pobytu „Preventivní program“: Lékař-
ské vstupní vyšetření, 12 léčebných procedur dle 
předpisu lékaře a zdravotního stavu klienta (z toho 
6 velkých procedur). Možné specializace: křečové žíly, 
bolesti zad, alergie, astma.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt 5 nocí“: 1x kla-
sická masáž s éterickými oleji částečná nebo antice-
lulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x bylinková 
koupel, 1x relaxační zábal (kokos, čokoláda, med 
a bylinky) a konzultace s lékařem zdarma.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt 4 noci“: 1x kla-
sická masáž s éterickými oleji částečná nebo antice-
lulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x bylinková 
koupel, 1x relaxační zábal (kokos, čokoláda, med 
a bylinky) a konzultace s lékařem zdarma.
V ceně pobytu „Prodloužený relaxační ví-
kend“: 1x klasická masáž s éterickými oleji částečná 
nebo anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 
1x přírodní uhličitá koupel, 1x podvodní masáž a kon-
zultace s lékařem zdarma.

V ceně pobytu „Relaxační pobyt 3 noci“: 1x kla-
sická masáž s éterickými oleji částečná nebo antice-
lulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační 
zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a konzultace 
s lékařem zdarma.
V ceně pobytu „Víkendový wellness pobyt“: 
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo 
anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem a 1x 
relaxační koupel s přísadou dle vlastního výběru.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt 2 noci“: 1x kla-
sická masáž s éterickými oleji částečná nebo antice-
lulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační 
zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a konzultace 
s lékařem zdarma.

Vyberte si sami (pobyt na 4 noci)
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

27.04.–28.09. 6 940 6 240 4 840 8 340

28.09.–02.11. 6 140 5 540 4 240 7 440
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a celodenním využívání 
hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na pobyt je možný 
denně kromě soboty. §
Vyberte si sami (pobyt na 7 nocí)
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

27.04.–28.09. 10 690 10 040 8 090 12 940

28.09.–02.11. 9 690 8 990 7 090 11 940
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a celodenním využívání 
hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na pobyt je možný 
denně kromě soboty. §
Elixír mládí pro ženy každého věku
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

27.04.–28.09. 7 340 6 990 5 890 8 840

28.09.–02.11. 6 740 6 440 5 340 8 340
Cena za osobu/4 noci s polopenzí, programem a celodenním 
využívání hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. §
Týdenní wellness pobyt
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

27.04.–28.09. 10 040 9 090 6 790 12 540

28.09.–02.11. 9 090 8 090 5 890 11 490
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí, programem a celoden-
ním využívání hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyty s nástupem v sobotu mají 
příplatek 5%. §
Prodloužený víkend
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

24.04.–28.09. 5 440 5 040 4 040 6 440

02.10.–02.11. 4 890 4 440 3 440 5 890
Cena za osobu/3 noci s polopenzí, programem a celodenním 
využívání hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na po-
byt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne). §
Víkendová relaxace
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

25.04.–28.09. 3 690 3 440 2 840 4 540

03.10.–02.11. 3 290 3 040 2 540 4 190
Cena za osobu/2 noci s polopenzí, programem a celodenním 
využívání hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na po-
byt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). §
V Ambře nejen o víkendu na 3 noci
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

27.04.–28.09. 5 090 4 740 3 840 5 990

28.09.–02.11. 4 540 4 290 3 390 5 540
Cena za osobu/3 noci s polopenzí, programem a celodenním 
využívání hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na po-
byt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–st) nebo 
v pondělí (po–čt). §
V Ambře nejen o víkendu na 4 noci
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

27.04.–28.09. 6 090 5 690 4 590 7 190

28.09.–02.11. 5 490 5 090 4 040 6 640
Cena za osobu/4 noci s polopenzí, programem a celodenním 
využívání hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na po-
byt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt) nebo 
v pondělí (po–pá). §
Jen Ty a Já (romantika v každém věku)
Termín L 1/2 Ap. 1/2

27.04.–28.09. 5 590 6 340

28.09.–02.11. 4 990 5 640
Cena za osobu/3 noci s polopenzí, programem a celodenním 
využívání hotelového bazénu a whirlpoolu. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. §

Lázně na zkoušku
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b

27.04.–28.09. 10 690 12 390 9 590 10 690

28.09.–26.10. 9 590 10 690 8 490 9 590
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným progra-
mem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem 
v neděli. §
Tradiční léčba
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b

27.04.–28.09. 10 690 12 390 9 590 10 690

28.09.–26.10. 9 590 10 690 8 490 9 590
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným progra-
mem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem 
v neděli. §
Seniorský pobyt
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b

27.04.–28.09. 11 390 13 190 10 290 11 390

28.09.–26.10. 10 290 11 390 9 190 10 290
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným progra-
mem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem 
v neděli. §
Preventivní program
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b

27.04.–28.09. 11 390 13 190 10 290 11 390

28.09.–26.10. 10 290 11 390 9 190 10 290
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným progra-
mem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem
v neděli. §
Relaxační pobyt 5 nocí
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

27.04.–28.09. 6 090 6 390 5 590 5 990 4 190

28.09.–26.10. 5 090 5 390 4 490 4 790 4 190
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků. Rezervace možná 21 dnů před příjezdem. §
Relaxační pobyt 4 noci
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

27.04.–28.09. 5 090 5 390 4 490 4 790 3 590

28.09.–26.10. 4 290 4 590 3 690 3 990 3 590
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků. Rezervace možná 21 dnů před příjezdem. §
Prodloužený relaxační víkend
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

24.04.–28.09. 5 190 5 490 4 590 4 890 2 990

02.10.–26.10. 4 190 4 490 3 790 4 090 2 990
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je ve čtvrtek (čt–ne). Rezervace možná 21 
dnů před příjezdem. §
Relaxační pobyt 3 noci
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

27.04.–28.09. 3 990 4 290 3 490 3 790 2 490

28.09.–26.10. 3 390 3 690 2 890 3 190 2 490
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků. Rezervace možná 21 dnů před příjezdem. §
Víkendový wellness pobyt
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

25.04.–28.09. 3 590 3 890 3 090 3 390 1 890

03.10.–26.10. 2 990 3 290 2 490 2 790 1 890
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je v pátek (pá–ne). Rezervace možná 21 
dnů před příjezdem. §
Relaxační pobyt 2 noci
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

27.04.–28.09. 2 990 3 290 2 490 2 790 1 890

28.09.–26.10. 2 490 2 790 1 990 2 290 1 890
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků. Rezervace možná 21 dnů před příjezdem. §

Hotel Ambra**** najdete v klidném prostředí u lesa asi
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Lázně v České republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 11

Luhačovice jsou čtvrté největší a nejnavštěvovanější 
lázně v ČR. Mají nádhernou přírodu, příhodné klíma 
a jedinečnou lázeňskou architekturu. Léčí se zde ne-
moci horních a dolních cest dýchacích, nemoci trávi-
cího ústrojí, nemoci z poruchy výměny látkové a žláz 
s vnitřní sekrecí (obezita, diabetes), onemocnění 
pohybového ústrojí, nemoci periferních cév a nervů 
a nemoci onkologické v remisi.
UBYTOVÁNÍ:
a) Vila Antoaneta má výtah. Jednolůžkové a dvou-
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT, 
telefonem, trezorem, minibarem, fénem a ledničkou 
a internertem (Wi-Fi).

b) Vila Petřín a Vila Pernštýn nemají výtah. Jedno-
lůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním 
zařízení, TV/SAT a telefonem.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytů je plná penze nebo polopenze dle 
druhu pobytu. Snídaně je formou bufetu, obědy 
a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové saláty, 
ovoce, minerální voda, káva.
BONUS: 
Volný vstup do bazénu.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, parkovné 
před hotelem je 50 Kč/den nebo v podzemních gará-
žích Vily Antoaneta je 100 Kč/den. Pobyt s domácími 
zvířaty není možný.
V ceně pobytu „Lázně na zkoušku“:
Konzultace s lékařem, 7 lázeňských procedur dle kon-
zultace s lékařem (z toho 3 velké procedury).
V ceně pobytu „Lázeňská dovolená s dětmi“:
Konzultace s lékařem, 5 procedur: 1x klasická masáž 
s éterickými oleji částečná nebo anticelulitidová, ma-
sáž s břečťanovým gelem, 1x medová-detoxikační 
masáž, 
Pro ženy: 1x zábal z mořských řas, 1x zklidňující Kleo-
patřina pomerančová koupel, 1x syrovátková koupel 
pro krásnou pleť, 

Pro muže: 1x přírodní rašelinový zábal na páteř nebo 
klouby, 1x relaxační bylinková koupel, 1x reflexologie 
plosky nohou, 5x au-pair pro Vaše dítě v průběhu pro-
cedur, dětská postýlka v pokoji, mísa ovoce na pokoji.
V ceně pobytu „Wellness pobyt“: Konzultace 
s lékařem, 7 relaxačních procedur: 1x uhličitá koupel 
s bylinkami, 1x klasická masáž s éterickými oleji cel-
ková, 1x medová-detoxikační masáž, 1x indická ma-
sáž hlavy, 1x reflexologie plosky nohou, 2x relaxační 
zábal dle vlastního výběru (kokosový, čokoládový, 
medový nebo bylinkový).
V ceně pobytu „Preventivní program“: Lékařské 
vstupní vyšetření, 12 léčebných procedur dle předpisu 
lékaře a zdravotního stavu klienta (z toho 6 velkých 
procedur). Možné specializace: křečové žíly, bolesti 
zad, alergie, astma.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt 5 nocí“: 1x kla-
sická masáž s éterickými oleji částečná nebo antice-
lulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x bylinková 
koupel, 1x relaxační zábal (kokos, čokoláda, med 
a bylinky) a konzultace s lékařem zdarma.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt 3 noci“: 1x kla-
sická masáž s éterickými oleji částečná nebo antice-
lulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační 
zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a konzultace 
s lékařem zdarma.

Luhačovice jsou čtvrté největší a nejnavštěvovanější 
lázně v ČR. Mají nádhernou přírodu, příhodné klíma 
a jedinečnou lázeňskou architekturu. Je zde 14 mine-
rálních pramenů (hydrogenuhličitano-chlorid-sodné) 
indikovaných Ministerstvem zdravotnictví pro pitnou 
kúru a léčebné koupele.
Luxury Spa & Wellness Vila Valaška je propojený s Lá-
zeňským hotelem Vila Antoaneta a nabízí komplexní 
služby pod jednou střechou.
UBYTOVÁNÍ: V luxusních jednolůžkových a dvoulůž-
kových apartmá. Každý apartmán má svoji šatnu, 
ložnici, obývací pokoj, koupelnu a WC, individuální 
klimatizaci, minibar, trezor a vysokorychlostní při-
pojení k internetu.

STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je plná penze nebo po-
lopenze dle druhu pobytu. Snídaně formou bufetu, 
obědy a večeře formou tříchodového menu (předkrm, 
hlavní chod výběrem z menu a dezert) nebo vlastní 
výběr tříchodového menu z jídelního lístku, ovocné 
a zeleninové saláty, ovoce, minerální voda a káva.
BONUS: Volný vstup do bazénu.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek ve výši 15 Kč/osoba 
a den, parkování na uzavřeném parkovišti zdarma 
nebo v podzemních garážích ve Vile Antoaneta 
100 Kč/auto a den. Pobyt s domácími zvířaty není 
možný.
V ceně pobytu „Lázeňská dovolená s dětmi“: 
Konzultace s lékařem, 5 procedur: 1x klasická masáž 
s éterickými oleji celková a 1x medová-detoxikační 
masáž.
Pro ženy: 1x zábal z mořských řas, 1x podvodní hyd-
romasáž se zklidňující pomerančovou přísadou a 1x 
syrovátková koupel pro krásnou pleť.
Pro muže: 1x přírodní rašelinový zábal na páteř nebo 
klouby, 1x podvodní hydromasáž s bylinkami a 1x 
reflexologie plosky nohou. 5x au-pair pro Vaše dítě 
v průběhu procedur, dětská postýlka v pokoji a mísa 
ovoce na pokoji.
1 dítě do 10 let zdarma (ubytování na přistýlce, 
plná penze – dětská strava).

V ceně pobytu „Relaxační pobyt 5 nocí“: 
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo 
anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x by-
linková koupel, 1x relaxační zábal (kokos, čokoláda, 
med a bylinky) a konzultace s lékařem zdarma.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt 4 noci“: 
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo 
anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x by-
linková koupel, 1x relaxační zábal (kokos, čokoláda, 
med a bylinky) a konzultace s lékařem zdarma.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt 3 noci“: 
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo 
anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x re-
laxační zábal (kokos, čokoláda, med a bylinky) a kon-
zultace s lékařem zdarma.
V ceně pobytu „Víkendový wellness pobyt“: 
1x hydromasáž zvukovými vlnami se světelnou terapií 
s přísadou dle vlastního výběru a 1x klasická masáž 
s éterickými oleji celková.

Nový rodinný hotel**** vznikl kompletní a citlivou 
rekonstrukcí vily Bohuslava Fuchse z 30. let minulého 
století. Zaujme Vás rodinnou, útulnou a přitom lu-
xusní atmosférou a okouzlí individuálním přístupem 
ke každému hostu. 
UBYTOVÁNÍ: V nových dvoulůžkových stylových po-
kojích s možností až dvou přistýlek s vlastním sociál-
ním 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, večeře v sobotu – romantika při 
svíčkách s klavírem. Možnost dokoupení Labužnic-
kého poledního menu na místě. 

SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 
zdarma. Ceny pro děti jsou koncipovány s dětskou 
stravou a bez procedur.
BONUS: Romantický večer s klavírem každou so-
botu a úterý, prohlídka funkcionalistické vily přímo 
s majitelem, volný vstup do přilehlého vodního ráje 
(25m plavecký bazén, zážitkový bazén s masážními 
tryskami, bublery a divokou řekou, parní sauna, 
whirlpool, dětský bazének, vyhřívané lavice, letní 
slunící terasy). Wi-Fi připojení k internetu na pokoji 
i restauraci. Při nástupu na pobyt v neděli, pondělí 
nebo úterý získáváte kredit 500 Kč na všechny služby 
v hotelu (platí u pobytů: Romantický pobyt, Člověče, 
zastav se…, Oživení smyslů a Kristiánův sen).
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a noc, 

platba na místě. Podzemní garáže přímo u hotelu 
70 Kč/den.
V ceně pobytu Týden rozmazlování:
1x reflexní terapie nohou spojená s masáží zad a šíje, 
aromaterapeutická masáž celého těla, perličková 
koupel s chemoterapií, zábal dle vlastního výběru, 
finská sauna s odpočívacím prostorem na 1 hodinu 
(alternativa možná).
V ceně pobytu Kristiánův sen:
Částečná aromaterapeutická masáž.
V ceně pobytu Člověče, zastav se… a Pohodový 
týden:
20% sleva na veškeré služby Prožitkového klubu.
V ceně pobytu Romantický pobyt:
Ubytování v romanticky vyzdobeném pokoji, gur-
mánské večerní menu při svíčkách, celotělová masáž 
aromaterapeutickými oleji, láhev sektu a mísa ovoce 
na pokoji, na přání snídaně na pokoj.

Lázně na zkoušku a Lázeňská dovolená s dětmi
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b

27.04.–28.09. 10 690 12 390 9 590 10 690

28.09.–26.10. 9 590 10 690 8 490 9 590
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným progra-
mem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem 
v neděli. §
Wellness pobyt a Preventivní program
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b

27.04.–28.09. 11 390 13 190 10 290 11 390

28.09.–26.10. 10 290 11 390 9 190 10 290
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným progra-
mem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem 
v neděli. §
Relaxační pobyt 5 nocí
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

27.04.–28.09. 6 090 6 390 5 590 5 990 4 190

28.09.–26.10. 5 090 5 390 4 490 4 790 4 190
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků. §
Relaxační pobyt 3 noci
Termín L a 1/1 a L b 1/1 b P

27.04.–28.09. 3 990 4 290 3 490 3 790 2 490

28.09.–26.10. 3 390 3 690 2 890 3 190 2 490
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků.  §

Týden rozmazlování
Termín L D 3–12 P Senior 60+ 1/1

13.04.–28.09. 12 910 7 210 12 270 14 850

28.09.–17.11. 12 100 6 580 11 500 13 920

17.11.–21.12. 11 380 5 950 10 820 13 090
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Dětská cena 
je stanovena se snídaní (večerní dětské menu k dokoupení 
na místě). Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu-
pem v neděli (ne–ne).  §

Luhačovice jsou čtvrté největší a nejnavštěvovanější 
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VILA ANTOANETA  LUHAČOVICE L14.OV.021

VILA VALAŠKA  LUHAČOVICE L14.OV.022

HOTEL RADUN  LUHAČOVICE L14.OV.023

Pohodový týden L D 3–12 P Senior 60+ 1/1
13.04.–28.09. 10 750 7 210 10 220 12 370
28.09.–17.11. 9 940 6 580 9 450 11 440
17.11.–21.12. 9 490 5 950 9 020 10 920
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Dětská cena 
je stanovena se snídaní (večerní dětské menu k dokoupení na 
místě). Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem 
v neděli (ne–ne).  §
Kristiánův sen L D 3–12 P Senior 60+ 1/1
13.04.–28.09. 5 440 3 090 5 170 6 260
28.09.–17.11. 5 080 2 820 7 330 5 850
17.11.–21.12. 4 720 2 550 4 490 5 430
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Dětská cena 
je stanovena se snídaní (večerní dětské menu k dokoupení na 
místě). Nástup možný kdykoliv.  §
Člověče, zastav se…
Termín L D 3–12 P Senior 60+ 1/1
13.04.–28.09. 3 460 2 060 3 190 4 330
28.09.–17.11. 3 280 1 880 3 120 3 780
17.11.–21.12. 3 190 1 700 3 030 3 670
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Dětská cena 
je stanovena se snídaní (večerní dětské menu k dokoupení na 
místě). Nástup možný kdykoliv. §
Romantický pobyt L Senior 60+
13.04.–28.09. 4 450 4 230
28.09.–17.11. 4 180 3 980
17.11.–21.12. 3 910 3 720
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Dětská cena 
je stanovena se snídaní (večerní dětské menu k dokoupení na 
místě). Nástup možný kdykoliv. §

Relaxační pobyt 5 nocí
Termín L  1/1  P

27.04.–28.09. 8 590 9 090 5 090

28.09.–26.10. 7 590 8 090 5 090

Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků.  §
Relaxační pobyt 4 noci
Termín L  1/1  P

27.04.–28.09. 7 590 8 090 4 290

28.09.–26.10. 6 490 6 990 4 290

Cena na osobu/4 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků.  §
Relaxační pobyt 3 noci
Termín L  1/1  P

27.04.–28.09. 6 190 6 590 3 090

28.09.–26.10. 5 190 5 590 3 090

Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv kromě víkendů a stát-
ních svátků.  §
Víkendový wellness pobyt
Termín L  1/1  P

25.04.–28.09. 5 690 6 090  2 390 

03.10.–26.10. 4 590 5 090  2 390 

Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je v pátek (pá–ne). §

Lázeňská dovolená s dětmi L  1/1 

27.04.–28.09. 17 490 18 190

28.09.–26.10. 15 990 16 690

Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem. 
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli. §



Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.12 Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.12

Lázeňská část s termálními prameny, léčivým bah-
nem a lázeňskými domy leží na lázeňském ostrově. 
Leči se zde nemoci pohybového ustrojí a některé 
nemoci nervového původu.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových po-
kojích standard s vlastním sociálním zařízením, TV 
a telefonem. Pro Patria a Jalta pokoje ekonomy se 
společným sociálním zařízením na patře.
STRAVOVÁNÍ: V ceně dle druhu pobytu snídaně 
nebo polopenze, snídaně formou bufetu a večeře 
servírovaná. 
PŘÍPLATKY: Pokoje ekonomy v Spa Hotel Pro Patria 
240 Kč/osoba a noc a Hotel Jalta 150 Kč/osoba a noc. 
Lázeňská taxa 1 EUR/osoba a den.
V ceně pobytu „Preventivní lázeňský pobyt“: 
Ubytování s polopenzí, lékařská konzultace, konzul-
tace s fitness trenérem, poradenství o zdravém život-
ním stylu, konzultace s dietní asistentkou, dotazník 
životního stylu, BMI a WHR kontrola, diagnostika 
a laboratorní testy (pro lázeňský pobyt s minimální 
délkou 13 nocí), léčebné procedury (individuální 
léčebný program stanovený na základě zdravotního 
stavu hosta a předpisu lékaře, který zahrnuje 12 pro-
cedur za týden (7 nocí) = 10 procedur (6 nocí), včetně 
aktivní rehabilitace (2x týdně) jako skupinová cvičení 
nebo fitness trénink s trenérem). Výběr procedur z: 
termální koupel – zrcadliště, bahno, individuální ter-
mální minerální koupel, bahenní kompres (1x týdně), 
skupinový tělocvik, klasická masáž – částečná (2x 
týdně), trakce, elektroterapie, podvodní kolo, se-
verská chůze, oxygenoterapie, uhličitá vazoaktivní 

terapie, kneippova bylinná koupel, solná jeskyně, 
whirlpool, hydromasáž, relaxační masáž hlavy a šíje, 
reflexní masáž chodidel a elektroterapie – BEMER.
V ceně pobytu „Aktivní týden senior“: Ubytování 
s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře a 2 vita-
mínové nápoje denně, vstupní a výstupní lékařské 
vyšetření, EKG test, léčebné procedury (individuální 
léčebný program stanovený na základě zdravotního 
stavu hosta a předpisu lékaře, který zahrnuje 12 pro-
cedur za týden (7 nocí), včetně aktivní rehabilitace (4x 
týdně) jako skupinové cvičení nebo fitness trénink 
s trenérem. Výběr procedur z: individuální termální 
uhličitá koupel, částečný bahenní zábal nebo para-
fango (1x týdně), parafínový zábal, termální kou-
pel – zrcadliště nebo individuální termální minerální 
koupel, solná jeskyně, vířivá koupel, střídavá koupel 
nohou, klasická masáž – částečná a suchá uhličitá 
koupel.
V ceně pobytu „Chuť Piešťan (2–7 nocí) “: Uby-
tování s polopenzí, lékařská konzultace, léčebné pro-
cedury (relaxační program zahrnující: 3 procedury 
u pobytu na 2 noci (1x termální koupel – zrcadliště, 
1x částečný bahenní zábal a 1x klasická masáž – čás-
tečná), 4 procedury u pobytu na 3 noci (1x termální 
koupel – zrcadliště, 1x částečný bahenní zábal a 1x 
klasická masáž – částečná, 1x hydroterapie), 6 proce-
dur u pobytu na 4 noci (1x termální koupel – zrcadliště, 
1x částečný bahenní zábal a 1x klasická masáž – čás-
tečná, 1x hydroterapie, 1x solná jeskyně a 1x severská 
chůze/skupinový tělocvik), 8 procedur u pobytu na 
5 nocí (2x termální koupel – zrcadliště, 1x částečný 
bahenní zábal a 2x klasická masáž – částečná, 1x 
hydroterapie, 1x solná jeskyně a 1x severská chůze/
skupinový tělocvik), 9 procedur u pobytu na 6 nocí 
(2x termální koupel – zrcadliště, 1x částečný bahenní 
zábal a 2x klasická masáž – částečná, 1x hydroterapie, 
1x solná jeskyně a 1x severská chůze/skupinový tělo-
cvik) a 11 procedur u pobytu na 7 nocí (2x termální 
koupel – zrcadliště, 1x částečný bahenní zábal a 2x 
klasická masáž – částečná, 3x hydroterapie, 1x solná 
jeskyně a 2x severská chůze/skupinový tělocvik).

Rekreační pobyt
Termín 27.04.–28.09. 28.09.–26.10.
 L 1/1 L 1/1

Spa Resort Balnea Esplanade**** 2 290 2 690 1 890 2 390

Spa Resort Balnea Palace**** 2 290 2 690 1 890 2 390

Spa Hotel Balnea Splendid*** 1 690 2 190 1 490 1 890

Spa Hotel Balnea Grand*** 1 390 1 790 1 190 1 590

Spa Hotel Pro Patria** 1 590 1 590 1 490 1 390

Hotel Jalta** 690 990 590 890

Vila Trajan*** 1 290 1 890 1 090 1 690

Smaragd, Šumava** 890 1 190 790 990
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. 

Preventivní lázeňský pobyt
Termín 27.04.–28.09. 28.09.–26.10.
 L 1/1 L 1/1

Spa Resort Balnea Esplanade**** 2 490 2 990 2 190 2 690

Spa Resort Balnea Palace**** 2 490 2 990 2 190 2 690

Spa Hotel Balnea Splendid*** 2 090 2 490 1 890 2 290

Spa Hotel Balnea Grand*** 1 790 2 190 1 690 2 090
Cena za osobu/noc s polopenzí a procedurami podle programu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 
6 nocí. §
Aktivní týden senior
Termín 27.04.–28.09. 28.09.–26.10.
 L 1/1 L 1/1

Spa Resort Balnea Esplanade**** 2 690 3 190 2 290 2 790

Spa Resort Balnea Palace**** 2 690 3 190 2 290 2 790

Spa Hotel Balnea Splendid*** 1 990 2 390 1 690 2 190

Spa Hotel Balnea Grand*** 1 690 2 090 1 490 1 890

Hotel Jalta** 1 290 1 590 1 190 1 390

Vila Trajan*** 1 590 1 890 1 390 1 690
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.  §
Chuť Piešťan
Termín 27.04.–28.09. 28.09.–26.10.
 L 1/1 L 1/1

Spa Resort Balnea Esplanade**** 2 790 3 290 2 490 2 990

Spa Resort Balnea Palace**** 2 790 3 290 2 490 2 990

Spa Hotel Balnea Splendid*** 2 190 2 590 1 890 2 290

Spa Hotel Balnea Grand*** 1 790 2 290 1 590 2 090

Hotel Jalta** 1 390 1 590 1 190 1 490

Smaragd, Šumava** 1 290 1 490 1 090 1 390

Vila Trajan*** 1 690 1 990 1 490 1 790
Cena za osobu/noc s polopenzí a procedurami. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §

Lázeňská část s termálními prameny, léčivým bah-
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SLOVENSKÉ LÉČEBNÉ LÁZNĚ  PIEŠŤANY L14.OV.025SLOVENSKÉ LÉČEBNÉ LÁZNĚ

V Lázních Luhačovicích můžete prospět svému zdraví, 
relaxovat nebo jen odpočívat. Programy pobytů zahr-
nují osvědčené lázeňské procedury s využitím zdejších 
unikátních přírodních léčivých vod v kombinaci s mo-
derními 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 pří-
rodní uhličité vodě) a 2 malé procedury (např. inhalace 
a léčebný tělocvik). Procedury nejsou poskytovány 
v neděli.
UBYTOVÁNÍ:
LD Jurkovičův dům: hotel má luxusní ubytování 

ve stylově zářivých pokojích vybavené minibarem, TV, 
telefonem, s vlastním sociálním zařízením a připojení 
na internet.
LD Palace: všechny pokoje jsou vybaveny TV/SAT, 
rádiem, telefonem, malým trezorem a připojením na 
internet.
LD B. Smetany: hotel poskytuje nejnáročnějším hos-
tům vysoký standard ubytování v pokojích se stylovými 
interiéry, vybavenými telefonem, rádiem a TV/SAT. Ho-
tel nabízí rovněž zrekonstruované pokoje typu superior 
vybavené minibarem. Přístup na internet v hotelové 
hale zdarma.
LD Jestřábí hotel poskytuje ubytování v pohodlných 
pokojích vybavený veškerým komfortem a minibarem. 
Přístup na internet v hotelové hale zdarma.
LD Morava: všechny pokoje jsou vybaveny TV/SAT, 
rádiem, vlastním sociálním zařízením a telefonem. 
Přístup na internet v hotelové hale zdarma.
Lázeňské penziony: ve dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením, TV a rádiem.

STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu polopenze nebo plná penze, dle druhu 
pobytu.
BONUS: 
Hosté ubytování v hotelu Palace mají zdarma vstup 
do bazénu ve vyhrazeném čase po rezervaci (denně 
30 min.). Hosté ubytováni v hotelu Jurkovičův dům 
mají navíc volný vstup do bazénu, whirlpoolu a za-
půjčení županu. Hosté ubytováni ve vile Alpská růže 
mají navíc denně 1 hod. vstup do bazénu a whirlpoolu 
v Jurkovičově domě.
PŘÍPLATKY: 
Lázeňský poplatek.
Týden pro zdraví: 1x konzultace s lékařem s předpi-
sem procedur, 12x lázeňská procedura (6x velká a 6x 
malá procedura), denně pitná kúra. 
Pobyt pro seniory: 1x konzultace s lékařem s předpi-
sem procedur, 5x lázeňská procedura (1x velká, 4x malá 
procedura), denně pitná kúra. Bonus pro regeneraci dý-
chacích cest: 5x inhalace minerální vody (individuální).

Krátká relaxace: 
1x přírodní uhličitá koupel, 1x koupel s přísadou vonné 
esence, 1x perličková koupel, 1x masáž éterickým ole-
jem (částečná), 1x masáž pomerančovým krémem, 3x 
oxygenoterapie (30 min.) 2x bazén nebo 1x aromate-
rapie (pro pány masážní křeslo) pro klienty Jurkovičova 
domu a denně pitná kúra. 
Relaxační pobyt: 1x přírodní uhličitá koupel, 1x uvol-
ňující koupel s přísadou vonné esence, 1x perličková 
koupel, 1x hydromasážní koupel, 1x masáž éterickým 
olejem podle vlastního výběru (částečná), 1x klasická 
masáž (částečná) a denně pitná kúra. 
Lázeňská dovolená: 
5x lázeňská procedura dle vlastního výběru (3x velká 
a 2x malá procedura), denně pitná kúra. 
Prodloužený víkend: 
uvítací láhev vína, 1x přírodní uhličitá koupel, 1x per-
ličková koupel, 1x klasická masáž (částečná), 1x masáž 
éterickým olejem (částečná), 2x oxygenoterapie (30 
min.) a denně pitná kúra. 

V Lázních Luhačovicích můžete prospět svému zdraví, 
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LÁZNĚ LUHAČOVICE  LUHAČOVICE L14.OV.024

Týden pro zdraví
Termín Jurkovičův LD LD B. Smetany LD  LD Morava,  Lázeňské
 dům Palace Alpská růže Jestřábí Vila pod lipami penziony

16.03.-11.05. 11 480 9 760 8 850 7 700 7 490 6 300

11.05.-14.09. 13 160 11 860 10 990 9 380 9 100 7 800

14.09.-16.11. 11 480 9 760 8 850 7 700 7 490 6 300
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Pobyt pro seniory
Termín Jurkovičův LD Palace LD B. Smetany LD Jestřábí  LD Morava,  Lázeňské
 dům  Alpská růže  Vila pod lipami penziony

16.03.-11.05. 10 220 8 500 7 590 6 440 6 230 5 040

11.05.-14.09. 11 900 10 600 9 730 8 120 7 840 6 540

14.09.-16.11. 10 220 8 500 7 590 6 440 6 230 5 040
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Krátká relaxace
Termín Jurkovičův dům LD Palace LD B. Smetany,  LD Jestřábí Vila pod 
   Alpská růže   lipami

16.03.-11.05. 6 980 6 000 5 480 4 820 4 700

11.05.-14.09. 7 940 7 200 6 700 5 780 5 620

14.09.-16.11. 6 980 6 000 5 480 4 820 4 700
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu-
pem v neděli (ne–čt). §

Relaxační pobyt
Termín Jurkovičův LD Palace LD B. Smetany LD Jestřábí  LD Morava,  Lázeňské
 dům  Alpská růže  Vila pod lipami penziony

16.03.-11.05. 10 950 9 240 8 330 7 170 6 960 5 770

11.05.-14.09. 12 630 11 340 10 460 8 850 8 570 7 270

14.09.-16.11. 10 950 9 240 8 330 7 170 6 960 5 770
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Lázeňská dovolená
Termín Jurkovičův LD Palace LD B. Smetany LD Jestřábí  LD Morava,  Lázeňské
 dům  Alpská růže  Vila pod lipami penziony

16.03.-11.05. 10 390 8 680 7 770 6 610 6 400 5 210

11.05.-14.09. 12 070 10 780 9 900 8 290 8 010 6 720

14.09.-16.11. 10 390 8 680 7 770 6 610 6 400 5 210
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Prodloužený víkend
Termín Jurkovičův dům LD Palace LD B. Smetany,  LD Jestřábí Vila pod 
   Alpská růže   lipami

16.03.-11.05. 6 750 6 370 5 190 4 450 4 260

11.05.-14.09. 7 330 6 810 6 250 5 310 5 130

14.09.-16.11. 6 750 6 370 5 190 4 450 4 260
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu-
pem ve čtvrtek (čt–ne). §

Lázeňský dům – Jurkovičův důmLázeňský dům – Jurkovičův dům

Hotel JestřábíHotel Jestřábí

Spa Hotel Balnea GrandSpa Hotel Balnea Grand
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Hotel 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 lé-
čebných programů s vlastní lékařskou péči. Hotel je 
bezbariérový a má krytý bazén. 
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, 
balkonem a ventilátorem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře servírovaná výběrem ze 
6 menu + salátový bufet). Možnost dokoupení 
obědů 230 Kč/osoba a oběd, dítě 3–12 let 150 Kč/
dítě a oběd.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 
zdarma.
PŘÍPLATKY: Dítě 3–12 let ubytování s polopenzí 
690 Kč/dítě a noc. Rekreační poplatek 1,1 EUR/
osoba a noc, platba na místě.
V ceně Seniorského relaxačního pobytu 50+:
1x klasická masáž, parafango zábal, perličková kou-
pel a 2x oxygenoterapie.
V ceně Wellness pobytu:
Čokoládová masáž pro dámu nebo masáž s aromao-
lejem pro pána, masáž chodidel s aromaolejem, re-
laxační masáž šíje 10 min., koupel se solí z Mrtvého 
moře, 2x jaccuzzi, 2x horký zábal (rašelinový nebo 
parafango), 1x vstup do finské sauny a Vibrofit.
V ceně Wellness víkendu: Horký parafango zábal, 
klasická masáž zad a jaccuzzi.
V ceně Harmónia pobytu: 1x parafango, 1x koupel 

s přísadou soli z Mrtvého moře, 1x rašelinový zábal, 
1x parafínový zábal, 2x klasická masáž hrudi a zad 
a 1x jaccuzzi.
V ceně každého pobytu navíc: Volný vstup do 
krytého bazénu 30–33 °C, volný vstup do fitness, 
taneční večery ve středu a pátek, bowling v sobotu 
od 16 do 17 hod., půjčení holí Nordic Walking na půl 
dne, připojení k internetu přes Wi-Fi a hotelový tre-
zor na recepci.

Rekreační pobyt L  1/1

27.04.–31.10. 4 290 5 090
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je v tý-
denních cyklech s nástupem v neděli (ne–pá). §
Seniorský relaxační pobyt 50+ 
Termín L  1/1

27.04.–31.10. 5 190 6 090
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je v tý-
denních cyklech s nástupem v neděli (ne–pá). §
Wellness pobyt (5 nocí) L  1/1

27.04.–31.10. 5 990 6 790
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a deseti relaxačními pro-
cedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu-
pem v neděli (ne–pá). §
Wellness pobyt týdenní L  1/1

27.04.–31.10. 7 690 8 790
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a deseti relaxačními pro-
cedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu-
pem v neděli (ne–pá). §
Rekreační víkend 2 noci  3 nocí
 L 1/1 L 1/1

24.04.–02.11. 1 990 2 290 2 840 3 340
Cena na osobu/2 (3) nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je 
v týdenních cyklech s nástupem v pátek nebo ve čtvrtek 
(pá–ne, čt–ne). §
Wellness víkend 2 noci  3 nocí
 L 1/1 L 1/1

24.04.–02.11. 2 340 2 690 3 190 3 690
Cena na osobu/2 (3) nocí s polopenzí a třemi relaxačními 
procedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s ná-
stupem v pátek nebo ve čtvrtek (pá–ne, čt–ne). §
Harmonia pobyt L  1/1

27.04.–30.10. 4 990 5 590
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a sedmi relaxačními pro-
cedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu-
pem v neděli (ne–čt). §

Hotel je situovaný v tiché a oddychové časti Sĺňavy, 
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HOTEL MÁJ  PIEŠŤANY L14.OV.026

Malý rodinný penzion se nachází v příjemném pro-
středí, je vzdálený 10 min. chůze od lázeňského os-
trova. Penzion má bezbariérový přístup. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava nebo polopenze dle 
druhu pobytu. Možnost dokoupení snídaně 150 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 15 let 90 Kč/dítě a snídaně. 

Večeře 120 Kč/osoba a večeře, dítě do 15 let 90 Kč/
dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. 
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

26.04.–01.11. 450 450 400
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační víkend L 

26.04.–01.11. 1 590
Cena za osobu/2 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. §
Relaxační pobyt L 

26.04.–01.11. 1 890
Cena za osobu/2 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. §

Malý rodinný penzion se nachází v příjemném pro-
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PENZION DANNINGER  PIEŠŤANY L14.OV.027

Hotel je vzdálený od lázní cca 350 m. V hotelu je 
restaurace, denní bar, vinárna s hudbou, fitness, 
wellness centrum, masáže, vodoléčba, elektroléčba, 
biolampa, perličková koupel, rašelinové zábaly, ba-
henní zábaly. Hosté mají možnost zapůjčení horských 
kol, stolního tenisu. 
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).
DĚTI: U rekreačního a víkendového pobytu dítě do 
3 let bez nároku na služby zdarma. Děti 3–12 let na 
přistýlce u rekreačního a víkendového pobytu sleva 
140 Kč/dítě a noc.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 10 EUR/den. Rekreační 
poplatek 0,82 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 200 Kč/
osoba a noc.
V ceně rekreačního pobytu:
Nápoj na přivítání, volný vstup do bazénového kom-
plexu s plaveckým a sedacím bazénem s vodními 
atrakcemi, volný vstup do fitness, 28% sleva na vstup 
do saunového světa.
V ceně ozdravného pobytu:
Nápoj na přivítání, orientační lékařské vyšetření, 2x 
koupel v termálním bazéně se zábalem, 1x oxyge-
noterapie, 1x klasická masáž částečná, 1x podvodní 
masáž, 1x perličková koupel s přísadou bylinných 
extraktů a solí, 1x rašelinový zábal, 3x interferenční, 
diadynamické proudy nebo ultrazvuk, 1x vstup do 
saunového světa. Půjčení horských nebo trekkingo-
vých kol a indoor aktivity: stolní tenis, stolní fotbal 
a hrací šipky. Volný vstup do krytého plaveckého 
a sedacího bazénu s vodními atrakcemi, volný vstup 
do fitness.
V ceně víkendového pobytu:
Nápoj na přivítání, 1x klasická masáž kokosová, 1x ra-
šelinový zábal, denně vstup do krytého plaveckého 
a sedacího bazénu s vodními atrakcemi, saunového 
světa se solnou saunou, bylinkovou inhalací, fin-
skou saunou a vodní cestou, volný vstup do fitness. 
U pobytu na 3 noci navíc jedna procedura (perličková 
koupel nebo rašelinový zábal). Indoor aktivity: stolní 
tenis, stolní fotbal a hrací šipky.
V ceně seniorského pobytu 55+:
Nápoj na přivítání, denně odpolední posezení s ká-
vou a moučníkem. Orientační lékařské vyšetření, 1x 
koupel v termálním bazénu se zábalem, 1x klasická 
masáž částečná, 1x perličková koupel s přísadou 

bylinných extraktů a soli, 1x rašelinový zábal, 1x 
infračervené diadynamické proudy a 1x ultrazvuk. 
Volný vstup do bazénového komplexu s plaveckým 
a sedacím bazénem, volný vstup do fitness. 28% 
sleva na vstup do saunového světa.
V ceně romantického pobytu:
Nápoj na přivítání, romantické překvapení na pokoji, 
1x atraktivní speciální masáž, 1x perličková koupel 
s přísadou bylinných extraktů a solí, 1x minerální 
bahenní zábal AHAVA, slavnostní večeře při svíčkách 
s bublinkami, romantické noční koupání v doprovodu 
lahodných tónů, privátní vstup do finské sauny jen 
pro Vás. Volný vstup do bazénového komplexu s pla-
veckým a sedacím bazénem, volný vstup saunového 
světa a fitness.

Rekreační pobyt 4 noci L  P D 3–12 

27.04.–28.09. 4 590 3 890 3 190

28.09.–21.12. 3 790 3 090 2 590
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Rekreační pobyt zkrácený L  P D 3–12 

27.04.–28.09. 5 790 4 890 3 990

28.09.–21.12. 4 690 3 790 3 290
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Rekreační pobyt týdenní L  P D 3–12 

27.04.–28.09. 7 790 6 590 5 390

28.09.–21.12. 5 790 5 190 4 390
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Ozdravný pobyt 4 noci 5 nocí 7 nocí
 L  P L  P L  P

27.04.–28.09. 5 790 5 140 7 190 6 390 8 990 7 890

28.09.–21.12. 4 990 4 290 6 190 5 390 7 790 6 590
Cena na osobu/4, 5 a 7 nocí s polopenzí a programem. Ná-
stup možný kdykoliv. §
Seniorský pobyt 55+

Termín 4 noci 5 nocí 7 nocí
 L  P L  P L  P

27.04.–28.09. 5 090 4 490 6 390 5 590 8 290 7 290

28.09.–21.12. 4 290 3 590 5 290 4 490 6 990 5 990
Cena na osobu/4, 5 a 7 nocí s polopenzí a programem. Ná-
stup možný kdykoliv. §
Víkendový pobyt L  P D 3–12 

25.04.–21.12. 2 680 2 290 1 310
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Prodloužený víkendový pobyt
Termín L  P D 3–12 

24.04.–21.12. 3 790 3 390 1 940
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Romantický pobyt L 

25.04.–21.12. 3 490
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup: 
v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). §

Hotel je vzdálený od lázní cca 350 m. V hotelu je 
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Hotel Most Slávy je stylový a kvalitně vybavený hotel 
nacházející se v lázeňském městečku Trenčianské Tep-
lice. Hosté mohou využít služeb hotelového „Wellness 
centra“ (finská sauna, whirlpool, masáže, Spenser 
studio). Pobyt v Trenčianských Teplicích je možno si 
zpestřit turistikou po lázeňských chodnících v parku 
a lesoparku, tenisem, minigolfem či jízdou na kole, 
které si lze zapůjčit přímo na recepci hotelu. 
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, mini-
barem, rádiem, telefonem a připojením na internet. 
V 10 pokojích je rozkládací křeslo, které je možno 
využít jako přistýlku. Ve 2 pokojích je navíc pevné 
lůžko, které lze využít také jako přistýlku.
STRAVOVÁNÍ: Dle druhu pobytu. Snídaně formou 
bufetu, večeře výběrem ze dvou jídel. Večeře – 
210 Kč/osoba a večeře.
SLEVY: Děti do 2 let bez nároku na služby zdarma. 
Parkování zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,82 EUR/osoba 
a den (osoby 18–65 let), rekreační poplatek 
0,41 EUR/osoba a den (osoby od 65 let) – platba na 
místě. Pobyt se psem 7 EUR/den.
V ceně Léčebně – relaxačního pobytu:
Vstupní lékařská konzultace, 7x (14x) procedura dle 
doporučení lékaře, 1x káva a zákusek v hotelové ka-
várně, volný vstup do bazénu a slender studia, župan 
během pobytu.

V ceně Regenerační pobytu:
1x vířivá vana, volný vstup do bazénu a slender studia, 
3x masáž resp. procedura (klasická masáž – 20 min., re-
flexní masáž chodidel, rašelinový zábal nebo bahenní 
zábal AHAVA), župan během pobytu.
V ceně Víkendového relaxačního pobytu:
1x termální koupel SINA, 1x vířivá vana, 2x masáž (kla-
sická masáž – 20 min., reflexní masáž chodidel nebo 
medová masáž), volný vstup do bazénu a slender stu-
dia, župan během pobytu.
V ceně Seniorského pobytu:
Konzultace s fyzioterapeutem, 1x reflexní masáž nebo 
klasická masáž, 1x rašelinový zábal, 1x vířivá vana, 1x 
oxygenoterapie, 1x elektroterapie, 1x káva a zákusek 
v hotelové kavárně, volný vstup do hotelového bazénu 
a Spenser studia, župan během pobytu.

Rekreační pobyt
Termín L D 2–12 P AP.1/2 AP.1/3 1/1

26.04.–01.11. 1 040 520 760 1 380 1 030 1 180
Cena za osobu/noc se snídaní a volným vstupem do hotelo-
vého bazénu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.  §
Léčebně – relaxační pobyt
Termín L Ap.  1/1
 7 nocí 14nocí 7 nocí 14nocí 7 nocí 14nocí

26.04.–01.11. 8 190 15 290 10 990 20 790 9 390 17 590
Cena za osobu/7 (14) nocí s polopenzí a programem. Dopo-
ručený nástup na pobyt je neděle nebo pondělí. §
Regenerační pobyt
Termín L Ap.  1/1

26.04.–01.11. 4 490 5 690 4 990
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Víkendový relaxační pobyt
Termín L Ap.  1/1

26.04.–01.11. 2 990 3 790 3 290
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). §
Seniorský pobyt
Termín L Ap. 1/1

26.04.–01.11. 5 590 7 590 6 390
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §

Hotel Most Slávy je stylový a kvalitně vybavený hotel 
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Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.14

Penzion Maxim se nachází v blízkosti města Bojnice, 
které jsou známé svou dlouholetou historií, tradicí 
a množstvím atrakcí, které určitě zaujmou celou 
rodinu. 
UBYTOVÁNÍ:
a) Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky s vlastním sociálním zařízení a TV.

b) Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky s vlastním sociálním zařízení, TV 
a s kuchyňkou.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní strava. Snídaně (kontinentální) 150 Kč/osoba 
a snídaně, snídaně dítě do 12 let 90 Kč/dítě a snídaně. 
Večeře 150 Kč/osoba a večeře, večeře dítě do 12 let 
(dětská porce 50% gramáž) 90 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den. 
SLEVY: 
Parkování u penzionu zdarma, parkování v garáži za 
poplatek.

Lázně Smrdáky patří mezi nejúčinnější slovenské 
lázně zaměřené na léčbu neinfekčních kožních ne-
mocí a nemocí pohybového aparátu. 
Hotel Morava*** se nachází na vršku s pěkným 
výhledem na lázeňský park. Podobně jako v celém 
areálu, i zde hosty přivítá klid a překrásná zeleň. 
Hotel Centrál** je ve středu areálu, nachází se zde 
centrální recepce, přijímací kancelář lázní, ordinace 
lékařů. 
Hotel Vietoris** je pojmenovaný po zakladateli kou-
pelí a nachází se při vstupu do lázeňského parku. 
UBYTOVÁNÍ:
Hotel Morava***
COMFORT – pohodlný dvoulůžkový a jednolůžkový 
pokoj s vlastním sociálním zařízením (sprcha), TV/
SAT, ledničkou, rádiem a telefonem. Většina pokojů 
má balkon.
Hotel Centrál**, Hotel Záhorák**
STANDARD – útulný dvoulůžkový a jednolůžkový 
pokoj s vlastním sociálním zařízením (vana), TV/SAT, 
ledničkou, rádiem a telefonem.
Hotel Vietoris**
STANDARD – útulný dvoulůžkový a jednolůžkový 
pokoj s vlastním sociálním zařízením (sprcha), TV/
SAT, ledničkou, rádiem a telefonem. Většina pokojů 
má balkon.
Hotel Záhorie*
ECONOMY – útulné dvoulůžkové a jednolůžkové 
pokoje vybavené umyvadlem, klasickým nábytkem 
a TV/SAT. Společné sprchy a WC na chodbě. Vět-
šina pokojů má balkon. Sušiče vlasů a lednička na 
poschodí.

STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně, polopenze 
nebo plná penze (snídaně formou bufetu, lze vyu-
žít dietní stravu). Možnost dokoupení obědů nebo 
večeří 240 Kč/osoba a oběd nebo večeře.
SLEVY: 
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma (re-
kreační pobyt). Dítě 4–13 let na lůžku má 50% slevu 
na ubytování a plnou penzi (rekreační pobyt).
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Malé domácí zvíře 11 EUR/noc. Ubytování 
v pokoji typu SUPERIOR v hotelech Centrál a Vietoris 
210 Kč/osoba a noc.
V ceně pobytu „Komplexní lázeňský pobyt“:
Lékařské vyšetření se zaměřením na kožní choroby, 
choroby pohybového aparátu a jejich komplikací, 
vstupní lékařské vyšetření, předpis individuálního 
léčebného programu, výstupní lékařské vyšetření, 
písemná lékařská zpráva s doporučením dalšího lé-
čebného režimu, vizita u lékaře – 1x týdně léčebné 
procedury obsahující týdně 15 procedur za 7 nocí 
nebo 12 procedur za 6 nocí, při minimální délce 
pobytu 13 nocí diagnostika a laboratorní testy, or-
ganizované animační aktivity a zábava podle denní 
nabídky a nabídka pro doprovázející osoby.
V ceně pobytu „Chuť Smrdáků“ : 
Vstupní lékařská konzultace, léčebné procedury – in-
dividuální předpis do 2 relaxačních procedur za noc 
podle zdravotního stavu klienta a jeho přání, orga-
nizované animační aktivity a zábavu podle denní 
nabídky.

Nově lázně otevřely AQUA-VITAL Park, kterého je 
součástí  venkovní rekreační bazén s teplotou vody 
28–33 °C, s různými atrakcemi.
UBYTOVÁNÍ:
Kúpeľný hotel Choč Západ nebo Východ*** – ve 
dvoulůžkových rekonstruovaných pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, radio-
budíkem, chladničkou a připojením na internet.
Dependance Maja** – ve dvoulůžkových rekonstru-
ovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem, radiobudíkem, chladničkou a připo-
jením na internet.
Dependance Adam a Barbora** – ve dvoulůžko-
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
telefonem a chladničkou.
Dependance Cyril** – ve dvoulůžkových rekonstru-
ovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem, chladničkou a připojením na internet. 
Dependance byla rekonstruována v roce 2012.
Dependance Liptov** – v nerekonstruovaných 
pokojích, kde je ubytování řešené formou buněk 
(dvoulůžkový a jednolůžkový pokoj mají společné 
sociálním zařízením).
STRAVOVÁNÍ: Dle druhu pobytu. V den nástupu je 
jednotné menu. Snídaně formou švédských stolů, 
obědy a večeře výběr z menu 5 jídel. Možnost do-
koupení k rekreačnímu pobytu obědy nebo večeře 
150 Kč/osoba a oběd nebo večeře.
SLEVY: Děti 6–14 let mají slevu 30% u léčebného, lé-
čebně – preventivního pobytu, mají vanové procedury. 
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 a léčebně – 
preventivní pobyt.
V ceně Léčebně – preventivního pobytu: Vstupní 
a výstupní lékařská prohlídka, 2 léčebné procedury 
denně mimo neděle a svátků. Denně vstup do ba-
zénu 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 ceně Léčebného pobytu senior 55+: Vstupní 
a výstupní lékařská prohlídka, 1 léčebná procedura 
denně mimo neděle a svátků. Denně vstup do ba-
zénu dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod. 
vnitřní bazén. 1x cvičení proti osteoporóze. Slevová 
karta Liptov Region Card zdarma. 

Termín L 1/2 a L 1/3 a L 1/2 b L 1/3 b P 1/1

26.04.–01.07. 430 380 530 440 330 630

01.07.–01.09. 570 440 730 520 330 760

01.09.–01.11. 430 380 530 440 330 630
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt
Termín Morava*** Centrál** Záhorák** Vietoris**  Záhorie* 
 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

26.04.–01.06. 1 090  1 490  990  1 390  990  1 390  690  990 

01.06.–31.08. 1 190  1 590  1 090  1 490  1 090  1 490  790  1 090 

31.08.–26.10. 1 090  1 490  990  1 390  990  1 390  690  990 
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Komplexní lázeňský pobyt
Termín Morava*** Centrál** Záhorák** Vietoris**  Záhorie*
 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

26.04.–01.06. 1 490  1 790  1 390  1 690  1 390  1 690  1 090  1 390 

01.06.–31.08. 1 590  1 890  1 490  1 790  1 490  1 790  1 190  1 490 

31.08.–26.10. 1 490  1 790  1 390  1 690  1 390  1 690  1 090  1 390 
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí. §
Chuť Smrdáků
Termín Morava*** Centrál** Záhorák** Vietoris**  Záhorie*
 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

26.04.–01.06. 1 390 1 690 1 290 1 590 1 290 1 590 990 1 290

01.06.–31.08. 1 490 1 790 1 490 1 790 1 490 1 790 1 090 1 390

31.08.–26.10. 1 390 1 690 1 290 1 590 1 290 1 590 990 1 290
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Rekreační pobyt
Termín KH Choč Západ,  KH Choč Východ,  Dependance
 Terasa, Dependance Liptov, Barbora
 Východ Plus Maja, Cyril a Adam a Balneo
 1/2 1/1 1/2 1/1 1/2 1/1

07.01.–31.03. 840 1 230 790 1 120 760 1 040

31.03.–01.11. 950 1 320 840 1 230 760 1 040

01.11.–23.12. 840 1 230 790 1 120 760 1 040
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Léčebně – preventivní pobyt
Termín KH Choč Západ,  KH Choč Východ,  Dependance
 Terasa, Dependance Liptov, Barbora
 Východ Plus Maja, Cyril a Adam a Balneo
 L 1/1 L 1/1 L 1/1

02.01.–31.03. 1 510 2 270 1 430 1 960 1 290 1 820

31.03.–01.11. 1 620 2 410 1 540 2 070 1 400 1 880

01.11.–21.12. 1 510 2 270 1 430 1 960 1 290 1 820
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 noci. §
Léčebný pobyt senior 55+
Termín Dependance Adam, 
 Barbora, Balneo, Maja a Cyril
  1/2 1/1

02.01.–21.12. 1 250 1 630
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 noci. 
Pobyt začíná obědem a končí snídani. §
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PENZION MAXIM  BOJNICE L14.OV.031KÚPELE SMRDÁKY  SMRDÁKY L14.OV.030

KÚPELE LÚČKY  LÚČKY  L14.OV.032

Chalupa se nachází na okraji známé lázeňské obce 
Lúčky, pod 1611 m vysokým Choč. V obci se nachází 
krytý i venkovní termální bazén, fitness, tenisové 
kurty, léčebné procedury, minigolf a známý 12 m 
vysoký travertinový vodopád. Nejbližší restaurace je 
vzdálená 120 m od chalupy.
UBYTOVÁNÍ: Ve třech pokojích – dva čtyřlůžkové 
pokoje a jeden třílůžkový pokoj. Z toho jeden 

čtyřlůžkový a jeden třílůžkový pokoj mají společnou 
koupelnu s vanou a samostatné WC. Druhý čtyřlůž-
kový pokoj má vlastní sociální zařízení a jednu po-
schoďovou postel. Každý pokoj je vybaven TV/SAT 
a internetovým připojením.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost přípravy 
stravy v zařízené kuchyni kde je lednička, mrazák, 
sporák, konvice a nádobí.
SLEVY: Parkování u chalupy zdarma. Dítě do 3 let 
bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt není možný se psem.

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. Thermal park Bešeňová 
s celoročním provozem se svojí léčivou vodou 

s mimořádnými účinky je tím optimálním místem 
pro relaxaci a regeneraci. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkovém pokoji s možností 
přistýlky a ve čtyřlůžkovém pokoji, maximálně pro 
8 osob. Sociální zařízení je společné, koupelna a WC 
v 1. patře a v přízemí samostatné WC.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost přípravy 
stravy v kuchyňce chaty.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 3 EUR/den. Neobsazené 
lůžko do počtu 6 platících lůžek 100%.
DOPRAVA: vlakem do stanice Liptovské Vlachy vzdál. 
1 km, autobusem – zastávka v obci, autem – parko-
vání u objektu zdarma.

Termín Vlastní soc. zař. Společné soc. zař.
 L D 3–15 L D 3–15

26.04.–31.05. 210 150 190 150

31.05.–01.10. 230 160 200 160

01.10.–01.11. 210 150 190 150
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdyko-
liv.Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L D 2–10

26.04.–14.06. 270 220

14.06.–16.09. 300 230

16.09.–01.11. 270 220
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.

Chalupa se nachází na okraji známé lázeňské obce 
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CHALUPA ALENA  LÚČKY L14.OV.033 CHATA VLAŠKY  VLAŠKY L14.OV.034

Hotel CentrálHotel Centrál

Hotel CentrálHotel Centrál

KH ChočKH Choč
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Penzión Šindléry se nachází v malebné tiché obci 
Partizánska Ľupča, obklopený panoramou Nízkých 
Tater. Jeho poloha předurčuje strávit v přírodě dovo-
lenou a načerpat nové síly. Výhodou penzionu je, že 
se nachází nedaleko termálního koupaliště v Beše-
ňové, které je vhodné pro oddych a relaxaci. Penzión 
je charakteristický rodinnou atmosférou. Ubytování 
je určené pro hosty, kteří vyžadují určitý standard 

a soukromí. V penzionu se nachází společenská 
místnost s krbem, ve které se podává polopenze (sní-
daně a večeře). Strava je domácí s příchutí maďarské 
kuchyně.
UBYTOVÁNÍ: 
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ:  V ceně pobytu snídaně. Možnost do-
koupení večeří 200 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 
140 Kč/dítě a večeře.
SLEVA: Parkování před penzionem zdarma. Celý 
penzion se zahradou a parkovištěm je oplocený.
PŘÍPLATKY: 
Pobyt se psem 2 EUR/den. Rekreační poplatek cca 
0,34 EUR/osoba a den.

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.  
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 230 Kč/osoba a večeř, dítě 
do 12 let 170 Kč/dítě a večeře. 
SLEVY: Dítě do 5 let na přistýlce bez stravy zdarma. 
Snídaně pro dítě do 5 let 110 Kč/dítě a snídaně.
BONUS: 40% sleva do wellness centra v Penzionu 
Fontána, 20% sleva na tenisové kurty v Bešeňové
25% sleva do GINO Paradise Bešeňová (celodenní 
vstup), 10% sleva na Kúpele Lúčky
Možnost zakoupení karty Liptov region card (karta 
obsahuje slevy od 10% – 50% na termální koupaliště, 
sport a kulturu).

Tato dřevěnice se nachází v srdci regionu. Určitě vás 
potěší i terasa a dva balkony. Možnost využití grilu.
UBYTOVÁNÍ: Dřevěnice má kapacitu 8 lidí. V pří-
zemí se nachází obývací místnost s LCD/TV + DVD 
spojená s jídelnou. Jak v přízemí, tak i v patře se 
nachází koupelna se sprchovým koutem (vana na 
patře). Postele jsou rozděleny do tří pokojů. Ve dvou 
pokojích se nacházejí manželské postele a v třetím 

pokoji jsou čtyři samostatné lůžka. Během večerů 
určitě využijete krb, dřevo v ceně. Je zde připojení 
k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava, možnost stravování 
v plně vybavené kuchyňce (mikrovlnná trouba, vařič 
s troubou, varná konvice, lednička, talíře, sklenice).
PŘÍPLATKY: Pobyt není možný se psem. 
SLEVY: Parkování u chaty zdarma. Chata má navíc 
garáž pro jedno osobní auto. 
BONUS: Při pobytu nad 4 noci navíc balíček Com-
fort (ručník, osuška, minišampón, vatové tampóny, 
mýdlo). Při kratším pobytu si můžete tento balíček 
dokoupit za 19 EUR/pobyt.

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

STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní strava. Vaření je možné v plně vybavené 
společné kuchyňce. Možnost dokoupení polopenze 
350 Kč/osoba a polopenze, dítě do 12 let 210 Kč/dítě 
a polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře výběr 
ze 3 menu.
SLEVY: 
Děti do 3 let bez nároku na služby ZDARMA. Děti 
3–12 let mají slevu 50% z ceny přistýlky.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek cca 0,80 EUR/osoba a den (osoby 
starší 6 let). Dětská postýlka 210 Kč/noc. 
BONUS: 
Sleva na vstupy do Gino Paradise Bešeňová 25% do 
14.06.2014.

Penzion je vzdálený cca 10 minut od termálního kou-
paliště Gino Paradise Bešeňová.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a třílůžkových poko-
jích s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Možnost do-
koupení večeře 170 Kč/osoba a večeře, dítě 6–12 let 
120 Kč/dítě a večeře.

SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se dvěma 
plně platícími osobami má stravování zdarma. In-
ternetové připojení Wi-Fi v prostorách penzionu 
zdarma. Při pobytu nad 14 dní se započítává sleva 
10% ze všech služeb.
BONUS: Možnost vystavení v penzionu regionální 
kartu slev LIPTOV CARD, na kterou můžete uplatnit 
více jak 50 slev na všechny možné aktivity v regiónu 
Liptov (včetně Gino Paradise Bešeňová a Aquaparku 
Tatralandia). Slevy se pohybují ve výšce 10–50%. 
Možnost získání druhého skipasu do Ski parku Ma-
lino Brdo jen za 3 EUR, sleva až do výše 40%.

Tato dřevěnice se nachází v srdci regionu Liptov. 
Vlašky jsou vzdálené 4 km od termálního koupaliště 
v Bešeňové a 16 km od Aquaparku Tatralandia. Lip-
tov se vyznačuje kulturně historickými památkami 
a zachovalou lidovou architekturou. Vesnička Vlašky 
je místo, ze kterého můžete poznat všechna kouzla 
tohoto horského kraje. 
Termální koupaliště a vodní parky GINO Paradise Be-
šeňová a Aquapark Tatralandia mají otevřeno během 
celého roku. Procházky vedle Liptovské Mary nebo na 
keltské naleziště Havránok jsou příjemné i po dobře 
ugrilovaném obědě.
Určitě vás potěší i terasa a dva balkony. Možnost 
využití grilu.
UBYTOVÁNÍ: 
Dřevěnice má kapacitu 8 lidí. V přízemí se nachází 
obývací místnost spojená s jídelnou. Jak v přízemí, 

tak i v patře se nachází koupelna se sprchovým 
koutem (vana na patře). Postele jsou rozděleny do 
tří pokojů. Ve dvou pokojích se nacházejí manželské 
postele a v třetím pokoji jsou čtyři samostatné lůžka. 
Během večerů určitě využijete krb, dřevo v ceně. Je 
zde připojení k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava, možnost stravování 
v plně vybavené kuchyňce (mikrovlnná trouba, vařič 
s troubou, varná konvice, lednička, talíře, sklenice).
PŘÍPLATKY: Pobyt není možný se psem. Rekreační 
poplatek 0,17 EUR/osoba a den, platba na místě.
SLEVY: Parkování u chaty zdarma.

Termín L D 12 P D 12 p

26.04.–01.11. 520 480 480 450
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Termín L D 12 P D 5–12 P

26.04.–30.04. 770 710 610 450

30.04.–11.05. 860 790 610 450

11.05.–20.06. 770 710 610 450

20.06.–08.09. 860 790 610 450

08.09.–01.11. 770 710 610 450
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín Celá chata
02.04.–16.06. 2 390
16.06.–10.09. 2 640
10.09.–30.11. 2 390

Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt 2–6 nocí
Termín L St 1/2 Ap 1/2 P 1/1

26.04.–27.06. 660 750 1 040 370 1 030

27.06.–02.09. 880 990 1 370 470 1 320

02.09.–01.11. 660 750 1 040 370 1 030
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt 7 a více nocí
Termín L St 1/2 Ap 1/2 P 1/1

26.04.–27.06. 560 650 910 300 890

27.06.–02.09. 760 860 1 190 400 1 130

02.09.–01.11. 560 650 910 300 890
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L 1/2 L 1/3 D 6–12 1/2 D 6–12 1/3

28.04.–10.05. 650 570 600 520

10.05.–15.06. 530 480 480 430

15.06.–17.09. 630 570 570 500

17.09.–21.12. 530 480 480 430
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín Celá chata

26.04.–16.06. 1 990

16.06.–10.09. 2 240

10.09.–30.11. 1 990
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
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PENZION ŠINDLÉRY  PARTIZÁNSKA ĽUPČA (nedaleko Bešeňové) L14.OV.040

PENZION FONTÁNA  BEŠEŇOVÁ L14.OV.038

CHATA VALAŠKA  VLAŠKY L14.OV.035

HOTEL SUMMIT  BEŠEŇOVÁ L14.OV.037

PENZION AGROTHERMAL  BEŠEŇOVÁ L14.OV.039

ZBOJNICKÁ CHATA  VLAŠKY  L14.OV.036
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Penzion se nachází v blízkosti řeky Váh. Hostům je 
k dispozici společná kuchyň a společenská místnost 
s televizí. V penzionu je také možnost vypůjčení jízd-
ních kol nebo přístupu na internet.
UBYTOVÁNÍ: Vila – dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky, čtyřlůžkový pokoj (2 lůžka + dvouposcho-
ďová postel). Pokoje s vlastním nebo společným 
sociálním zařízením. 

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 do-
spělými osobami.
PŘÍPLATKY: Neobsazené lůžko v chatě do počtu 
4 lůžek 100%. Rekreační poplatek 0,2 EUR/den. Pes 
3,3 EUR/den. Dětská postýlka 100 Kč/noc.

Penziom je vzdálený 500 m od Gino Paradise Bešeňová.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a třílůžkových poko-
jích s možností přistýlky s vlastním sociálním zaří-
zením a TV/SAT. Do dvoulůžkového apartmánu lze 
přidat dvě přistýlky, navíc má vlastní kuchyňku.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Vaření je možné v plně vy-
bavené společné kuchyňce. Možnost dokoupení polo-
penze 350 Kč/osoba a polopenze, dítě do 12 let 210 Kč/

dítě a polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře vý-
běr ze 3 menu se podávají v hotelu Summit.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
PŘÍPLATKY: Pobyt jen na jednu noc 30%. Jednolůž-
kový pokoj 50%. Dětská postýlka 210 Kč/noc. 
BONUS: Sleva na vstupy do Gino Paradise Bešeňová 
25% do 14.06.2014.

Vila L D 1–10

26.04.–01.11. 340 280
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Chata 1.–4. osoba 5.–8. osoba
26.04.–01.11. 420 230
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt 2–6 nocí
Termín L P D 3–12 p Ap 1/2
26.04.–15.06. 360 240 150 480
15.06.–14.09. 450 300 180 570
14.09.–01.11. 360 240 150 480
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Rekreační pobyt 7 a více nocí
Termín L P D 3–12 p Ap 1/2
26.04.–15.06. 340 230 140 450
15.06.–14.09. 420 280 170 540
14.09.–01.11. 340 230 140 450
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion se nachází v blízkosti řeky Váh. Hostům je 
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VILA PRI VÁHU  LIPTOVSKÁ TEPLÁ (nedaleko Bešeňové) L14.OV.041

PENZION MICHAL  LIPTOVSKÝ MICHAL (poblíž Bešeňové) L14.OV.043

Oblast je známa a intenzívně využívaná zejména pro 
léčivé účinky tady vyvírajících termálních pramenů, 
které plní také termální bazény rehabilitačně-re-
laxačního centra Kaskády (bazén s termální vodou, 
hydromasážní vany, perličkové koupele, hydro-
magnetoterapie s hudební produkcí, skotské střiky, 
whirlpoolové vany, sauny, parné kabiny, klasická 
masáž, termoterapie, lymfodrenážní terapie, fitness, 
relaxační masáž).
UBYTOVÁNÍ: 
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, ledničkou, 
telefonem, fénem, trezorem a balkonem. Balkon 
u dvoulůžkových pokojů je za příplatek, část pokojů 
je bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu je polopenze (formou bufetu/výbě-
rem ze 4-chodového menu). Příplatek za plnou penzi 
360 Kč/plná penze dospělý a 180 Kč/plná penze dítě 
do 12 let.
BONUS: 
Nad 4 noci poukaz na víno, nad 5 nocí poukaz na ma-
sáž (20 min.) a nad 6 nocí poukaz na 1 hod bowlingu.
V ceně každého pobytu je zahrnuto:
Polopenze (formou bufetu/výběrem ze 4-chodového 
menu), župan a papuče na pokoji, internet na pokoji, 
free Wi-Fi v lobby baru a na recepci, kávový a ča-
jový servis na pokoji, Exclusive Spa (od 12 let: parní 
sauna, finská sauna, infrasauna, bylinková sauna, 
mentolová sauna, eukalyptová sauna, ledopád, 
tepidárium, jacuzzi a oddychová zóna), neomezený 

vstup do velkého vnitřního bazénu, venkovního 
a bazénu s atrakcemi (Spa&Medical Wellness s roz-
lohou 3 000 m2), Natural Spa (venkovní dětský bazén, 
venkovní ochlazovací bazén, venkovní jacuzzi a od-
dychová zóna), sportoviště (tenis, plážový volejbal, 
minigolf a bowling v rámci animačních aktivit) a ve 
vybraných termínech animace a dětský klub vhodný 
pro děti do 4 let.
V ceně pobytu „Relaxační pobyt s lékařskou péčí“:
Konzultace s lékařkou, specialistkou v oblasti fyziat-
rie, balneologie a akupunktury, elektroléčba a vodo-
léčba zdarma a ozdravovací masáže s 15% slevou.

Lázně jsou zaměřeny na léčbu civilizačních nemoci, 
především chronické nemoci oběhového ustrojí, vy-
soký krevní tlak, pooperační stavy srdce a cév apod. 
Základem léčby jsou bazénové a vanové koupele, 
fyzioterapie, hydroterapie, elektroterapie, masáže, 
dietní strava. K pitné kuře se využívá celkem 5 léči-
vých minerálních pramenů o různé teplotě. V lázních 
je možné využit termální koupaliště, fitness, plavec-
kého bazénu, inhalaci, léčebného tělocviku, plyno-
vých injekci, uhličité koupele, tenis, volejbal.
UBYTOVÁNÍ:
a) pokoje Standard: zrekonstruované pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, chladnička, 
telefon a rádio. Pokoje jsou jedno a dvoulůžkové.
b) pokoje Retro: nezrekonstruované pokoje na I. 
přízemí s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, te-
lefon a rádio.
c) pokoje Retro+: nezrekonstruované pokoje na I. 
a II. poschodí s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
chladnička, telefon a rádio.
d) pokoje Ekonomy: nezrekonstruované pokoje 
se společným sociálním zařízením na chodbě, umý-
vadlo, TV/SAT a rádio.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze nebo plná 
penze dle druhu pobytu (snídaně formou švédského 
stolu, oběd a večeře výběr z menu, salátový bar). 
SLEVY: Senior 60+ na pobyty Klasik, Relax 80 Kč/
osoba a den ((-) 3 EUR/osoba a den – sleva), dítě do 
3 let bez nároku na služby zdarma. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Léčebný pobyt Relax: V průměru 2 léčebné pro-
cedury denně, vstupní a výstupní lékařské vyšetření, 
lékařská zpráva s doporučením dalšího léčebného 
režimu, hydroterapie, balneoterapie, fyzioterapie, 
teplotní terapie, elektroléčba, odborné lékařské 
vyšetření. 
Léčebný pobyt Klasik: V průměru 3 léčebné pro-
cedury denně, vstupní a výstupní lékařské vyšetření, 
lékařská zpráva s doporučením dalšího léčebného 
režimu, hydroterapie, balneoterapie, fyzioterapie, 
teplotní terapie, elektroléčba, odborné lékařské 
vyšetření. 
Léčebný pobyt Víkend: 1x Biovak, 1x klasická 
masáž částečná, 1x minerální bazén, 1x rehabilitační 
bazén, 1x plynová injekce a 1x solná jeskyně.
Letní oddech v lázních: Vstupní lékařská konzul-
tace, 1x minerální bazén, 1x masáž částečná, 1x solná 
jeskyně a 1x Biovak. Bonus: volný vstup na termální 
koupaliště, v případě nepříznivého počasí vstup do 
rehabilitačního bazénu na 1 hod. denně.

Hotel Park je nově postaveným rodinným hotelem 
v lázeňském městečku Dudince. Hotel se nachází 
v klidné oblasti lesoparku. Je strategickou spojnicí 
mezi Budapešti a Varšavou.
V hotelu Park můžete využít krytý bazén, saunu, fit-
ness, solárium a možnost výběru z velké škály terapií, 
masáží a koupelí. Pro milovníky cykloturistiky je zde 
možnost vypůjčení jízdních kol. Hotel má bezbarié-
rový přístup a nachází se zde parkoviště pro osobní 
automobily. Hotel pořádá 2–3x týdně večírky s živou 
hudbou. 
Dudince jsou známé svými termálními prameny, 
které byly využívány už v dobách starověkého Říma. 
Termální voda má příjemných 28 °C a zve k příjemné 
regeneraci a odpočinku. Poloha hotelu je příhodná 
pro cestování po Slovenských městech (Banská 
Bystrica, Nitra), ale také se můžete vypravit do 
nedalekého Maďarska (Budapešť – 80 km). V okolí 
naleznete překrásné památky. Vodní mlýn Bohunice, 
jehož historie sahá až do feudálního starověku. Mi-
nerální prameny Dudince, které jsou známé od roku 
1551 a v 18. století se začínají využívat k léčebným 
účelům. Klášter Antol, novobarokní klášter, který je 
pozůstatkem uherské aristokracie. 
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením a TV/SAT.

STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze nebo plná penze. Děti 
3–12 let mají poloviční porce stravy.
PŘÍPLATKY:
Pokoj s výhledem na bazén 350 Kč/6 nocí. Rekreační 
poplatek 0,17 EUR/osoba a den. Příplatek za jedno-
lůžkový pokoj 1 250 Kč/6 nocí. Hlídané parkoviště 
2,66 EUR/den, garáž 4,98 EUR/den. 
V ceně léčebného pobytu:
Vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur, vstup do 
bazénu, vstup do sauny (út, čt, so od 16:00 do 18:00 
hod.).

Wellness & Spa  Na 2 noci Na 3 noci Na 4 noci
 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1

26.04.–26.10. 2 160 2 610 2 150 2 600 2 100 2 540
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Wellness & Spa Na 5 nocí Na 6 nocí
 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1

26.04.–26.10. 2 090 2 530 2 080 2 520
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Relax & Spa Na 2 noci Na 3 noci Na 4 noci
 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1

26.04.–26.10. 2 160 2 610 2 140 2 600 2 100 2 450
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv kromě čtvrtku (čt–ne, čt–so) a pátku (pá–ne). §
Relax & Spa Na 2 noci Na 3 noci
 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1

26.04.–26.10. 2 440 2 890 2 340 2 790
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je ve čtvr-
tek (čt–ne, čt–so) nebo v pátek (pá–ne). §
Relaxační pobyt s lékařskou péčí
Termín Na 2 noci Na 3 noci Na 4 noci
 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1

26.04.–26.10. 2 510 3 030 2 380 2 880 2 280 2 750
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Relaxační pobyt s lékařskou péčí
Termín Na 5 nocí Na 6 nocí
 L 1/2 L 1/1 L 1/2 L 1/1

26.04.–26.10. 2 270 2 700 2 250 2 670
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Léčebný pobyt Relax
Termín L a L b L c L d 1/1 d

02.01.–01.05. 1 310 1 220 1 250 960 1 020

01.05.–31.10. 1 360 1 310 1 280 1 020 1 070
Cena na osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí. §
Léčebný pobyt Klasik
Termín L a L b L c L d 1/1 d

02.01.–01.05. 1 480 1 390 1 420 1 130 1 190

01.05.–31.10. 1 540 1 450 1 480 1 190 1 250
Cena na osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
Léčebný pobyt Víkend
Termín L a 1/1 a

02.01.–01.05. 3 180 3 360

01.05.–31.10. 3 300 3 470
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je v pátek (pá–ne). §
Letní oddech v lázních
Termín L a D 3–18 D 3–18 p 1/1 a

01.05.–31.10. 1 150 790 510 1 320
Cena na osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci. §

Rekreační pobyt
Termín L  L D 3–12 D 3–12
 Polopenze Plná penze  Polopenze Plná penze

26.04.–22.06. 5 790 6 190 2 990 3 390

22.06.–31.08. 6 090 6 490 2 990 3 390

31.08.–28.09. 5 690 6 090 2 990 3 390

28.09.–01.11. 4 590 5 090 2 990 3 390
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí (plnou penzí) a volný 
vstup do bazénu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.  §
Léčebný pobyt L – Polopenze L – Plná penze

26.04.–22.06. 6 390 6 790

22.06.–31.08. 6 690 6 990

31.08.–28.09. 6 290 6 690
28.09.–01.11. 5 090 5 690
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí (plnou penzí) a progra-
mem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.  §

Oblast je známa a intenzívně využívaná zejména pro
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Hotel Park je nově postaveným rodinným hotelem STTRAVOVÁNÍ:ST

HOTEL KASKÁDY  SLIAČ L14.OV.042

HOTEL PALACE  SĽIAČ L14.OV.044 HOTEL PARK  DUDINCE  HOKOVCE L14.OV.045



Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 17

Dudince mají největší počet slunečních dní v roce. Ho-
tel Flóra se specializuje na léčbu pohybového ústrojí. 
Hostům je k dispozici restaurace, kavárna, bar, bazén 
(28 °C), sedací bazén (36 °C), whirlpool, sauna, kadeř-
nictví, kosmetika, půjčovna kol, knih a tenisový kurt.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT 
a telefon.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu plná penze nebo polo-
penze dle druhu pobytu. Možnost dokoupení obědů 
210 Kč/osoba a oběd.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na stravu a lůžko 
zdarma. U pobytu „Rodina“ sleva na druhé dítě do 
15 let.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Parkování 2,5 EUR/noc. 
V ceně pobytu „Léčebný pobyt (s plnou penzí)“: 
1x ubytování s plnou penzí, vstupní lékařská pro-
hlídka a léčebné procedury dle rozhodnutí lékaře 
(10 procedur na jeden pracovní týden).
V ceně pobytu „Léčebný pobyt (s polopenzí)“: 
1x ubytování s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka 
a léčebné procedury dle rozhodnutí lékaře (10 proce-
dur na jeden pracovní týden).
V ceně pobytu „Léčebně-rehabilitační pobyt 
(s plnou penzí)“: 6x (13x, 20x) ubytování s plnou 
penzí, vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur 
(2 procedury na jeden pracovní den), volný vstup do 
hotelového bazénu a 1x týdně sauna.
V ceně pobytu „Léčebně-rehabilitační pobyt 
(s polopenzí)“: 6x (13x, 20x) ubytování s polopenzí, 
vstupní lékařská prohlídka, 10 procedur (2 procedury 
na jeden pracovní den), volný vstup do hotelového 
bazénu a 1x týdně sauna.
V ceně pobytu „Relax (s plnou penzí)“: 5x uby-
tování s plnou penzí, volný vstup do hotelového ba-
zénu, volný vstup na tenisový kurt, 2x zapůjčení kola 

na 1 hodinu, 2x sauna na 1 hodinu, 2x klasická masáž 
zad a 1x whirlpool.
V ceně pobytu „Relax (s polopenzí)“: 5x ubyto-
vání s polopenzí, volný vstup do hotelového bazénu, 
volný vstup na tenisový kurt, 2x zapůjčení kola na 
1 hodinu, 2x sauna na 1 hodinu, 2x klasická masáž 
zad a 1x whirlpool.
V ceně pobytu „Rodina (s polopenzí)“: 6x ubyto-
vání s polopenzí, volný vstup do hotelového bazénu, 
volný vstup na tenisový kurt, 2x zapůjčení kola na 
1 hodinu, 2x sauna na 1 hodinu a 1x whirlpool.
V ceně pobytu „Víkendový pobyt“: 2x ubytování 
s plnou penzí, volný vstup do hotelového bazénu, 
volný vstup na tenisový kurt, 1x klasická masáž čás-
tečná a 1x whirlpool.
V ceně pobytu „Senior 55+ (s polopenzí)“: 5x 
ubytování s polopenzí, vstupní lékařská prohlídka, 
8 léčebně-rehabilitačních procedur, volný vstup do 
hotelového bazénu a bezplatné využívání hlídaného 
parkoviště.

Léčebný pobyt (s plnou penzí) L 

27.04.–05.10. 1 190

05.10.–26.10. 1 090
Cena na osobu/noc s plnou penzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Léčebný pobyt (s polopenzí) L 

27.04.–05.10. 1 090

05.10.–26.10. 1 040
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Léčebně rehabilitační pobyt (s plnou penzí)
Termín L – 6 nocí L – 13 nocí L – 20 nocí

27.04.–04.10. 7 190 15 290 22 990

05.10.–25.10. 6 690 14 190 21 290
Cena na osobu/6 (13, 20) nocí s plnou penzí. Nástup na po-
byt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–so). §
Léčebně rehabilitační pobyt (s polopenzí)
Termín L – 6 nocí L – 13 nocí L – 20 nocí

27.04.–04.10. 6 690 14 190 21 290

05.10.–25.10. 6 190 13 090 19 590
Cena na osobu/6 (13, 20) nocí s polopenzí. Nástup na pobyt 
je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–so). §
Relax (s plnou penzí) L 

27.04.–05.10. 5 890

05.10.–26.10. 5 590
Cena na osobu/5 nocí s plnou penzí. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. §
Relax (s polopenzí) L 

27.04.–05.10. 5 290

05.10.–26.10. 4 990
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Rodina (s polopenzí)
Termín L  D 3–15  D 3–15 p

27.04.–05.10. 5 890 4 090 2 990

05.10.–26.10. 5 490 3 790 2 790
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Víkendový pobyt L  D 3–12 P

03.05.–05.10. 2 490 1 390

11.10.–27.10. 2 490 1 390
Cena na osobu/2 noci s plnou penzí. Nástup na pobyt je v tý-
denních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). §
Senior 55+ (s polopenzí) L D 3–12 P

27.04.–29.06. 4 490 1 190
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Dudince mají největší počet slunečních dní v roce. Ho-
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Hotel Hviezda se nachází přímo v centru města v pěk-
ném přírodním prostředí. V hotelu můžete využít 
relaxační bazén s vodními atrakcemi, finskou saunu, 
vířivku, masáže a zábaly (klasické, reflexní masáže, 
vakuová masáž baňkami, vodoléčba, elektroléčba) 
a mnoho jiných relaxačních procedur.
Lázně jsou známé pro své účinky léčivé vody o teplotě 
28,5 °C a s obsahem šesti minerálních prvků, blaho-
dárně působících na organismus člověka. Lázně jsou 
vhodné na pohybové ústrojí, srdeční a cévní choroby, 
vysoký tlak, kožní a ženské choroby. 
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
telefonem, minibarem a balkonem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze nebo plná 
penze (snídaně, obědy a večeře). Možnost dokou-
pení k polopenzi obědy 200 Kč/osoba a oběd, děti 
3–12 let 100 Kč/dítě a oběd.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na ubytování 
a stravu zdarma. Volný vstup do hotelového bazénu, 
připojení k internetu přes Wi-Fi zdarma s parkování. 
10% sleva na dokoupení různého kosmetického 
ošetření, pedikúry a manikúry.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osob a den. 
Pobyt se psem 5 EUR/den.
V ceně relaxačního pobytu:
1× parafínový zábal částečný, 1× klasická masáž čás-
tečná, 1× masírovací přístroj Rollen Lux a 1× sauna
V ceně Romantického víkendu:
1× večeře (tříchodové servírované menu při svíč-
kách + láhev vína, 1× relaxační aromatická masáž 
částečná pro každou osobu, 1× společná whirlpool 
a dárek pro dvojici (čokoládové srdíčka).
V ceně Seniorského pobytu 55+:
Individuální program podle zdravotního stavu, 3 pro-
cedury za pobyt, další procedury podle vlastního 
výběru s 20% slevou. Vstupní zdravotní konzultace, 
nápoj na přivítáni a každý den odpoledne káva/čaj 
a koláč zdarma.
V ceně Preventivně-relaxačního pobytu:
Individuální program podle zdravotního stavu, 10 
procedur za 6 nocí, každý další den 1 procedura navíc, 
další procedury podle vlastního výběru s 20% slevou. 
Vstupní zdravotní konzultace a nápoj na přivítáni.
V ceně pobytu Chuť Dudinců:
Pobyt na 3 noci zahrnuje 4 procedury za pobyt. Po-
byt na 4 noci zahrnuje 6 procedur za pobyt. Pobyt na 
5 noci zahrnuje 8 procedur za pobyt. Pobyt na 6 noci 
zahrnuje 9 procedur za pobyt. Pobyt na 7 noci zahr-
nuje 11 procedur za pobyt.
V ceně Rodinného pobytu:
1× whirlpool a 2× 2 hodiny sauny.

Relaxační pobyt
Termín L  D 3–12 p  1/1 

01.11.–30.04. 4 490 2 140 4 790

30.04.–31.10. 4 990 2 140 5 290
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Relaxační pobyt
Termín L  D 3–12 p  1/1 

01.11.–30.04. 3 570 1 630 3 990

30.04.–31.10. 3 830 1 630 4 240
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Romantický víkend
Termín L pokoj L 
apartmán 

01.11.–31.10. 2 390 2 640
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Seniorský pobyt 55+
Termín L  D 3–18 p  1/1 

01.11.–30.04. 5 990 3 250 6 820

30.04.–31.10. 7 090 3 250 7 990
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Preventivně-relaxační pobyt
Termín L  D 3–12 p  1/1 

01.11.–30.04. 7 590 3 890 8 390

30.04.–31.10. 8 690 3 890 9 490
Cena za osobu/6 nocí s plnou penzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Chuť Dudinců
Termín L  D 3–12 p 1/1

01.11.–31.10. 1 640 650 1 770
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. Akce 7=5, 6=5, 5=4, 4=3 a 3=2 noci. §
Rodinný pobyt
Termín L  D 3–12 p  1/1 

01.11.–30.04. 6 290 3 890 7 190

30.04.–31.10. 6 890 3 890 7 690
Cena za osobu/6 nocí s plnou penzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
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Domek Ohaj se nachází v obci Dolný Ohaj, která je 
vzdálená cca 8 km od obce Podhájska. V Podhájské 
je geotermální pramen silné mineralizované vody 
v hloubce 1900 m (voda má při ústí teplotu 80 °C 
a vydatnost 50 litrů za sekundu), okolo kterého se na 
12 ha rozprostírá areál termálního koupaliště. Voda 
z geotermálního pramene má blahodárné účinky na 

celý organizmus. Podrobné studie prokázaly, že má 
hlubší a trvalejší regenerační efekty jako voda z Mrt-
vého moře. Účinky této termální vody využívají k re-
generaci sportovci a lidé s chorobami pohybového 
ústrojí, dýchacích cest a kožních onemocnění.
UBYTOVÁNÍ: V samostatně stojícím jednopokojo-
vém domečku pro čtyři osoby s kuchyňskou linkou, 
chladničkou, sporákem, nádobím na vaření, TV/SAT, 
rádiem a sociálním zařízením. Venkovní gril, altá-
nek pro posezení a zahrada.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření 
v domku.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Termín Obsazeno  Obsazeno
 2 osobami 3 nebo 4 osobami

26.04.–01.11. 360 300
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Domek Ohaj se nachází v obci Dolný Ohaj, která je 
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DOMEK OHAJ  DOLNÝ OHAJ L14.OV.048

HOTEL HVIEZDA  DUDINCE L14.OV.046



Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.18

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 tep-
lotě 62 °C, která příznivě působí na celkové uvolnění 
organizmu a při poruchách pohybového ústrojí.
Je zde vybudováno 5 bazénů (plavecký, dva rekreační, 
klidový a dětský bazén), součástí je jezero s možností 
rybolovu a vodních sportů. 
K dispozici je restaurace, bufety, sociální zařízení, 
sprchy, umývárna a šatny, hřiště na plážový volejbal, 
tobogán, stolní tenis, horolezecká stěna aj., pro děti 
pískoviště se skluzavkami a houpačkami.
UBYTOVÁNÍ: V chatkách pro 4 osoby s možností jedné 
přistýlky – ložnice se dvěma lůžky, v obývací části 
roztahovací gauč pro 2 osoby + možnost přistýlky 
(omezení prostoru), obývací část je spojená s ku-
chyňským koutem (dřez, lednička a dvouplotýnka) 

a vlastní sociální zařízení. Před chatkou je venkovní 
posezení. Minimálně pro 4 osoby (při menším ob-
sazení se platí neobsazené lůžka), maximálně pro 
5 osob.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla v chatce 
v kuchyňském koutu. Možnost dokoupení polo-
penze na místě.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a noc, platba na místě. Parkování na vyhrazeném 
parkovišti 2 EUR/den. Vstupné do areálu na bazény 
cca 4,5 EUR/dospělý a den, dítě 3–14 let cca 2,3 EUR/
dítě a den, platba na místě.

Studia ALFA se nachází přímo v obci Podhájska, vzdá-
lené cca 600 m od železniční a autobusové zastávky. 
Studia jsou vzdálené cca 1000 m od termálního kou-
paliště s bazény, oddychovým a sportovním areálem, 
perličkovou koupelí, masáží atd. Hosté mohou využít 
venkovního posezení s krbem.
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové studia a čtyř-
lůžkový srub s vlastním sociálním zařízením (WC, 
sprcha), TV, kuchyňským koutem se základním vyba-
vením, ledničkou, vařičem a připojením na internet 
přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňském koutu.
SLEVY: 
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkovné 
se nehradí.

PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek cca 0,5 EUR/osoba 
a den. Pes 2,5 EUR/den.

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

c) V letním studiu u penzionu, které se skládá ze dvou 
dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky, se spo-
lečným sociálním zařízením a kuchyňkou.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. 
Dítě do 3 let na lůžku 200 Kč/dítě a pobyt.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a den. Pobyt na jednu noc 60 Kč/osoba a noc.

Apartmánový dům se nachází v tišší části obce Pod-
hájska 1 km od termálního koupaliště s bazény, od-
dychovým 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. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkovém pokoji s možností 
přistýlky, třílůžkových pokojích, čtyřlůžkových 

pokojích a čtyřlůžkových apartmánech s odděle-
nými ložnicemi. Jeden čtyřlůžkový pokoj má po-
schoďovou postel. Pokoje i apartmány mají vlastní 
sociální zařízení, plně vybavenou kuchyňku a TV.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava, příprava jídla 
v kuchyňkách. 
SLEVY: Parkování u apartmánového domu zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt není možný se psem.

Villa Emily je vzdálena jen 10 minut (800 m) od ter-
málního koupaliště.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkovém a třílůžkovém pokoji 
se společným sociálním zařízením, TV/SAT a připoje-
ním k internetu přes Wi-Fi a jednom dvoulůžkovém 
pokoji s vlastním sociálním zařízením, také s TV/SAT 
a internetem. Do pokojů lze přidat přistýlka. Chatku 
lze obsadit až 5 osobami, má vlastní sociální zaří-
zení a samostatnou kuchyňku.

STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. 

Rekreační pobyt 7 nocí
Termín L D 3–14 P Neob. lůž.

26.04.–04.07. 2 340 2 090 1 190 990

04.07.–18.08. 2 990 2 690 1 690 810

18.08.–02.11. 2 340 2 090 1 190 990
Cena za osobu/7 nocí s vlastní stravou. Nástup možný kdy-
koliv. Minimální obsazení chatky jsou 2 osoby, poté se platí 
neobsazené lůžko do počtu 4 lůžek.

Rekreační pobyt 1–6 nocí 
Termín L D 3–14 P Neob. lůž.

26.04.–04.07. 370 320 230 130

04.07.–18.08. 500 450 300 170

18.08.–02.11. 370 320 230 130
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální obsazení chatky jsou 2 osoby, poté se platí neob-
sazené lůžko do počtu 4 lůžek.

Studia Studio Studio Studio 2 dosp. 2 dosp. 
 1/2 1/3 1/4 + 1 dítě + 2 děti
    do 15 let do 15 let

26.04.–01.11. 2 390 1 890 1 690 1 690 1 390
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt 
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze 
zkrátit.

Dřevěnice Srub Srub Srub 2 dosp.  2 dosp. 
 1/2 1/3 1/4 + 1 dítě + 2 děti
    do 15 let do 15 let

26.04.–01.11. 3 090 2 590 2 390 2 090 1 790
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt 
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze 
zkrátit.

Rekreační pobyt 2–5 nocí
Termín L a  L b L c D 3–12 a,b P a,b P c
26.04.–01.10. 460 530 460 350 300 280
01.10.–01.11. 440 470 440 340 290 270

Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt 6 a více nocí
Termín L a  L b L c D 3–12 a,b P a,b P c
26.04.–01.10. 440 500 440 340 290 270
01.10.–01.11. 430 460 430 340 290 270

Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu je 6 nocí.

Rekreační pobyt 1–3 noci
Termín L  P

26.04.–01.11. 360 240
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv.

Rekreační pobyt 4 a více nocí
Termín L P

26.04.–01.11. 340 240
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 4 noci.

Termín Pokoj obsazen Vila ob. D 3–15
 2 os. 3 os. 4 a více os. a P
03.05.–28.06. 410 360 360 310
28.06.–30.08. --- --- 380 310
30.08.–12.10. 410 360 360 310
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt možný 
kdykoliv, v termínu 28.06.–30.08., nástup na pobyt v sobotu. 
Minimální délka pobytu je 5 nocí, v termínu 28.06.–30.08., 
minimální délka pobytu je 6 nocí.

Termín Chatka obsazena  D 3–15
 2 os. 3 a více os.
03.05.–28.06. 380 340 310
28.06.–26.07. 380 380 310
26.07.–09.08. --- 380 310
09.08.–30.08. 380 380 310
30.08.–12.10. 380 340 310
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt 
možný kdykoliv, v termínu 28.06.–30.08., nástup na pobyt 
v sobotu. Minimální délka pobytu jsou 4 noci, v termínu 
28.06.–30.08., minimální délka pobytu je 6 nocí.

Termální koupaliště se nachází na Jižním Slovensku, 
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TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ VINCOV LES  SLÁDKOVIČOVO L14.OV.049

STUDIA A SRUB ALFA  PODHÁJSKA L14.OV.052

PENZION TERMÁL  PODHÁJSKA  L14.OV.050

APARTMÁNOVÝ DŮM RELAX  PODHÁJSKA  L14.OV.051

VILLA EMILY  PODHÁJSKA L14.OV.053

Vilka se nachází 200 m od termálního koupaliště, v ti-
ché 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 grilo-
vání a jezírkem s kaskádou. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, mini 
kuchyňkou a balkonem nebo terasou.

STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava v sezóně, v mimosezóně 
jsou pobyty se snídaní. 
SLEVY: Dítě do 5 let bez nároku na lůžko zdarma.
Akce 7=6 – 7 nocí za cenu pobytu na 6 nocí, 1 noc 
zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt se psem 2,5 EUR/den. 

Rekreační pobyt s vlastní stravou
Termín L D 5–15 1/1

01.05.–01.11. 380 270 560
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. Akce 
7=6 nocí.

Rekreační pobyt se snídani
Termín L D 5–15 1/1

14.02.–01.05. 380 270 560

01.11.–15.12. 380 270 560
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. Akce 
7=6 nocí.

Vilka se nachází 200 m od termálního koupaliště, v ti-
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VILKA PODHÁJČANKA  PODHÁJSKA  L14.OV.054

Studia AlfaStudia Alfa

Studio AlfaStudio Alfa

Srub AlfaSrub Alfa

Srub AlfaSrub Alfa



Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 19

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 za-
hradní 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 na-
chází obchod a 500 m restaurace.
UBYTOVÁNÍ:
a) ve dvoulůžkovém a dvou třílůžkových apartmá-
nech v apartmánovém domku. Apartmány mají 
vlastní koupelnu s WC a sprchovým koutem, TV 
a posezení. Pro tyto apartmány je v domě společná 
kuchyňka s plynovým vařičem a el. troubou, velká 
lednička s mrazničkou a mikrovlnka. Před apartmá-
novým domkem je posezení v altánku.

b) ve dvoulůžkovém apartmánu s vlastním vcho-
dem, má vlastní koupelnu s WC a sprchovým koutem, 
vlastní kuchyňku, ledničku, TV a vnitřní a venkovní 
zastřešené posezení.
c) ve třílůžkové, třech čtyřlůžkových a pětilůžkové 
chatce, každá chatka má vlastní koupelnu s WC 
a sprchovým koutem, vlastní kuchyňku, ledničku, TV 
a vnitřní a venkovní zastřešené posezení. Minimální 
počet osob v chatce jsou 2 osoby, neobsazené lůžko 
se neplatí.
V každém ubytování je vlastní sociální zařízení, při-
pojení k internetu přes Wi-Fi a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření v ku-
chyňce přímo v apartmánových domcích, apart-
mánu a chatkách.
SLEVY: Dítě do 5 let bez nároku na lůžko zdarma. 
Pobyt se psem zdarma. Ubytování se psem (malé 
a střední plemena max. 2ks) je možné pouze ve tří-
lůžkové chatce nebo ve dvoulůžkovém apartmánu 
s vlastním vchodem. Parkování v objektu zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Chata Zuzana se nachází 350 metrů od areálu ter-
málního koupaliště. Ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích s možností přistýlky až pro 14 osob. V chatě 
můžete využít posezení v altánku nebo u ohniště. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 

až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením. 
V přízemí a na pochodí jsou společenské místnosti 
vybavené TV, sedačkou a kuchyňským koutem. Spo-
lečenská místnost je vždy pro dva pokoje. V přízemí 
nebo v poschodí možnost posezení na terase.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost využít kuchyň-
ský kout (chladnička, mikrovlnka, varná konvice, 
plynový sporák, nádobí,...) v přízemí a poschodí je 
společný pro dva pokoje. Dvoulůžkový pokoj v sute-
rénu má vlastní kuchyňský kout.
SLEVA: Parkování u chaty zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Chata Mária se nachází 300 metrů od areálu termál-
ního koupaliště. Ubytování ve dvoulůžkových po-
kojích s možností přistýlky max. pro 9 osob. V chatě 
můžete využít posezení na terase anebo u ohně. Pro 
děti je připravené pískoviště a vyhlídková věž.

UBYTOVÁNÍ: Ve třech dvoulůžkových pokojích, každý 
s vlastním sociálním zařízením, z toho dva pokoje se 
nacházejí na poschodí, ve kterých je přistýlka. Spo-
lečenská místnost se nachází na přízemí a je vyba-
vena TV, rozkládací sedačkou a kuchyňským koutem. 
Chata je maximálně pro 9 osob.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost využít ku-
chyňský kout (lednička, mikrovlnka, varná konvice, 
plynový sporák atd.).
SLEVA:  Parkování na osvětleném parkovišti v areálu 
chaty zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Penzion Jople se nachází v obci Podhájska, vzdálený 
10 minut chůze od koupaliště a 100 m od letního am-
fiteátru. V penzionu je jídelna s výhledem do dvora 
a na terasu, letní terasa se zahradním krbem, víceú-
čelové hřiště s umělým povrchem (24 x 10 m – mini 
fotbal, basketbal, volejbal, tenis, badminton). Pro 
děti je k dispozici pískoviště a houpačka.
UBYTOVÁNÍ: 
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou při-
stýlek s vlastním sociálním zařízením a TV. Pokoje na 
poschodí mají balkon a v přízemí bezbariérový vstup.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu snídaně (bufet). Možnost dokou-
pení večeře 120 Kč a večeře (výběr z dvou hlavních 

jídel, polévka, dezert nebo zeleninový salát). Dítě do 
3–12 let snídaně nebo večeře 60 Kč.
SLEVY: 
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA. Dítě do 
6 let se dvěma platícími na pokoji ZDARMA, je zapo-
třebí přikoupit snídaně.
PŘÍPLATKY: 
Jednolůžkový pokoj 210 Kč/osoba a noc. Příplatek za 
pokoj s balkonem v 6. až 9. měsíci 60 Kč/pokoj a noc. 
Rekreační poplatek.

Apartmánové domy jsou vzdálené 750 m o termál-
ního koupaliště.
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 třílůž-
kový pokoj. Všechny pokoje mají vlastní sociální zaří-
zení. V domě je velká kompletně vybavená kuchyň.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření přímo 
v apartmánovém domě.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma, jen 
v doprovodu dvou dospělých osob. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt se psem malá rasa 1 EUR/den, 
větší rasa 3 EUR/den.

Spojení příjemného odpočinku a relaxu zdraví pro-
spěšného, díky unikátním léčivým účinkům vody 
termálního koupaliště Podhájska. Koupaliště je 
vzdáleno od penzionu necelých 900 metrů. Součástí 
penzionu je také moderní jídelna, letní terasa, altán 

s možností grilování a příjemného posezení, hlídané 
a monitorované parkoviště. Můžete zde využít i půj-
čovnu kol a skútrů. 
Obec Podhájska patří mezi nejnavštěvovanější lázeň-
ské a turistické atrakce na Slovensku. 
UBYTOVÁNÍ: V dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením s masážní sprchou, LCD TV/SAT. 
Každý pokoj má připojení k internetu přes Wi-Fi. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení 
snídaní formou švédského stolu 120 Kč/osoba a sní-
daně, poloviční porce pro dítě 60 Kč/dítě a snídaně.
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Týdenní pobyt L a,b,c D 5–12 a,b,c

28.06.–06.09. 2 290 1 790
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup: v týdenních 
cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze zkrátit.

Krátkodobý pobyt L a,b,c D 5–12 a,b,c

26.04.–28.06. 330 260

06.09.–01.11. 330 260
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín Obsazeno Obsazeno Obsazeno 
 2 osobami 3 osobami 4 osobami

26.04.–01.11. 2 390 2 190 2 040
Cena na osobu/7 nocí s vlastní stravou. Nástup: v týdenních 
cyklech s nástupem v sobotu (so–so). Minimální délka po-
bytu je 7 nocí. Pobyt nelze zkrátit.

Termín Obsazeno  Obsazeno
 2 osobami 3 osobami

26.04.–01.11. 2 390 2 190
Cena na osobu/7 nocí s vlastní stravou. Nástup: v týdenních 
cyklech s nástupem v sobotu (so–so). Minimální délka po-
bytu je 7 nocí. Pobyt nelze zkrátit.

Termín L D 3–12 P  D 3–12 P

30.04.–31.05. 570 500 350 290

31.05.–01.10. 640 570 380 320

01.10.–01.11. 570 500 350 290
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoli. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. §

Zkrácený pobyt L  D 3–10

04.01.–22.12. 350 250
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. V termínu 29.06.–21.09. 
je minimální délka pobytu 3 noci.

Týdenní pobyt  L D 3–10

04.01.–22.12. 330 230
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup: v týdenních 
cyklech s nástupem v sobotu. Minimální délka pobytu je 
7 nocí.

Termín L P D 3–6 P

01.05.–30.06. 370 270 220

30.06.–10.10. 480 270 220
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Ubytování se nachází na klidném místě na kraji obce
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Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.20

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město 
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slo-
vensku. Řeka Dunaj, Hron, Ipeľ i síť vodních nádrží 
v okolí působí příznivě na prostředí okolí. Příroda 
Štúrova láká návštěvníky svým nádherným přírod-
ním 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 chat-
kách, v každé chatce jsou 3 studia.
Minimální délka pobytu:
3 noci v období 27.04.–22.06. 
7 nocí v období 22.06.–31.08.
3 noci v období 31.08.–28.09.
UBYTOVÁNÍ: 
Ve dvoulůžkových studiích (jedna místnost) s mož-
ností 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 28.02.2014, 
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.

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 pů-
sobí 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 koupa-
lišť na Slovensku VADAŠ. Při něm vyvírá pramen vody, 
teplý 38 ˚C. Apartmány se nacházejí v areálu termál-
ního koupaliště Vadaš ve dvou chatkách.
Minimální délka pobytu:
3 noci v období 27.04.–22.06. 
7 nocí v období 22.06.–31.08.
3 noci v období 31.08.–28.09.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových apartmánech 
s možností až dvou přistýlek (roztahovací gauč), 
s vlastním sociálním zařízením, plně vybavenou ku-
chyňkou a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. 
SLEVY:
Sleva 10% při zakoupení pobytu do 28.02.2014, 
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. 

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město 
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Sloven-
sku. Řeka Dunaj, Hron, Ipeľ i síť vodních nádrží v okolí 
působí příznivě na prostředí okolí. Příroda Štúrova 
láká návštěvníky svým nádherným přírodním pro-
středím a termálním koupalištěm. V blízkosti města 
se nachází několik přírodních pozoruhodností. V let-
ních měsících poskytuje oddych turistům jedno z nej-
větších koupališť na Slovensku VADAŠ. Při něm vyvírá 
pramen vody, teplý 38 ˚C. 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 7–9 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).
Podkroví: pokoj č.5 – 1/2, pokoj č.6 – 1/2, pokoj 
č.8 – 1/3 s klimatizaci, pokoj č.9 – 1/2. Pokoje mají 
společnou koupelnu a dvě WC.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
SLEVY:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a služby zdarma. 
Parkování zdarma. Sleva 10% při zakoupení pobytu 
do 28.02.2014, platí jen při pobytu na 7 nocí, pobyt 
musí být celý zaplacen.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Pes 3 EUR/den (pes nemá povolený vstup do 
termálního koupaliště).

Obec Trávnica je vzdálena pouze 3 km od známého 
termálního koupaliště Podhájska. 
UBYTOVÁNÍ: Ubytování ve čtyřech dvoulůžkových 
pokojích s možností přistýlky a vlastním sociálním 
zařízením, ve dvou dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením. Pokoje v poschodí mají 
balkón.

STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava s možností využití spo-
lečné, plně vybavené kuchyně (sklokeramická varná 
deska, mikrovlnná trouba a chladnička).
SLEVY: Parkování zdarma. Dítě do 3 let zdarma.
PŘÍPLATKY: Krátkodobý pobyt na 1–2 noci příplatek 
30 Kč/osoba a noc, k ceně pobytu na 3–6 nocí. 

Rekreační pobyt  Studio 2–4 Studio 2–5

27.04.–25.05. 920 990

25.05.–15.06. 1 030 1 140

15.06.–22.06. 1 240 1 350

22.06.–29.06. 1 490 1 670

29.06.–17.08. 2 080 2 150

17.08.–24.08. 1 530 1 710

24.08.–31.08. 1 380 1 280

31.08.–14.09. 1 030 1 140

14.09.–28.09. 860 930

Cena za celé studio/noc s vlastní stravou, vstup do areálu 
koupaliště Vadaš a parkovné. Nástup možný kdykoliv. 
Při pobytu na 7 nocí nástup v neděli. Při kratším pobytu, 
pobyt musí skončit do neděle. Minimální délka pobytu viz 
tabulka.

Prodloužený víkend Studio 2–4 Studio 2–5

07.05.–11.05. 3 600 3 930

14.05.–18.05. 3 600 3 930

21.05.–25.05. 3 600 3 930

28.05.–01.06. 3 960 4 460

04.06.–08.06. 3 960 4 460

11.06.–15.06. 3 960 4 460

18.06.–22.06. 4 920 5 250

03.09.–07.09. 3 960 4 460

10.09.–14.09. 3 960 4 460

Cena za celé studio/4 noci s vlastní stravou. Nástup v tý-
denních cyklech s nástupem ve středu (st–ne). Pobyt nelze 
zkrátit ani prodloužit.

Zkrácený pobyt  Studio 2–4 Studio 2–5

04.05.–07.05. 2 740 2 970

11.05.–14.05. 2 740 2 970

18.05.–21.05. 2 740 2 970

25.05.–28.05. 2 970 3 300

01.06.–04.06. 2 970 3 300

08.06.–11.06. 2 970 3 300

15.06.–18.06. 3 630 3 960

31.08.–03.09. 2 970 3 300

07.09.–10.09. 2 970 3 300

Cena za celé studio/3 noci s vlastní stravou. Nástup v týden-
ních cyklech s nástupem v neděli (ne–st). Pobyt nelze zkrátit 
ani prodloužit.

Rekreační pobyt Ap. 2–4 Ap. 4–6

27.04.–25.05. 990 1 240

25.05.–15.06. 1 140 1 420

15.06.–22.06. 1 350 1 770

22.06.–29.06. 1 670 ---

29.06.–17.08. 2 150 ---

17.08.–24.08. 1 710 ---

24.08.–31.08. 1 380 ---

31.08.–14.09. 1 140 1 420

14.09.–28.09. 930 1 160

Cena za celý apartmán/noc s vlastní stravou, vstup do are-
álu koupaliště Vadaš a parkovné. Nástup možný kdykoliv. 
Při pobytu na 7 nocí nástup v neděli. Při kratším pobytu, 
pobyt musí skončit do neděle. Minimální délka pobytu viz 
tabulka.

Prodloužený víkend Ap. 2–4 Ap. 4–6

07.05.–11.05. 3 940 4 940

14.05.–18.05. 3 940 4 940

21.05.–25.05. 3 940 4 940

28.05.–01.06. 4 490 5 590

04.06.–08.06. 4 490 5 590

11.06.–15.06. 4 490 5 590

18.06.–22.06. 5 290 6 940

03.09.–07.09. 4 490 5 590

10.09.–14.09. 4 490 5 590

Cena za celé apartmán/4 noci s vlastní stravou. Nástup v tý-
denních cyklech s nástupem ve středu (st–ne). Pobyt nelze 
zkrátit ani prodloužit.

Zkrácený pobyt Ap. 2–4 Ap. 4–6

04.05.–07.05. 2 990 3 640

11.05.–14.05. 2 990 3 640

18.05.–21.05. 2 990 3 640

25.05.–28.05. 3 340 4 240

01.06.–04.06. 3 340 4 240

08.06.–11.06. 3 340 4 240

15.06.–18.06. 3 990 5 290

31.08.–03.09. 3 340 4 240

07.09.–10.09. 3 340 4 240

Cena za celé apartmán/3 noci s vlastní stravou. Nástup v tý-
denních cyklech s nástupem v neděli (ne–st). Pobyt nelze 
zkrátit ani prodloužit.

Termín Ap. 7–8 Pokoj 1/2 Pokoj 1/3

02.03.–25.05. 1 140 460 690

25.05.–15.06. 1 350 460 690

15.06.–29.06. 1 600 610 880

29.06.–17.08. 2 160 730 1 090

17.08.–24.08. 1 770 610 880

24.08.–31.08. 1 420 530 800

31.08.–21.12. 1 140 460 690
Cena za celý apartmán nebo pokoj/noc s vlastní stravou. Ná-
stup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Rekreační pobyt na 7 a více nocí
Termín L P D 3–10 D 3–10 P 1/1
26.04.–01.06. 270 230 240 190 400
01.06.–01.10. 270 220 210 170 400
01.10.–01.11. 270 230 240 190 400

Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 noci.

Rekreační pobyt na 3–6 nocí
Termín L P D 3–10 D 3–10 P 1/1
26.04.–01.06. 270 230 240 190 400
01.06.–01.10. 300 250 240 200 430
01.10.–01.11. 270 230 240 190 400

Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
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STUDIA NA VADAŠI  ŠTÚROVO (v areálu koupaliště) L14.OV.062

APARTMÁNY NA VADAŠI  ŠTÚROVO (v areálu koupaliště) L14.OV.064 DŮM PETRA  ŠTÚROVO L14.OV.065

PENZION U KAPLIČKY  TRÁVNICA L14.OV.063
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PENZION U KAPLIČKY

Penzion Iveta se nachází v malé obci Radava vzdálené 
2,1 km od termálního koupaliště Podhájska. Penzion 
nabízí klientům restauraci, dětský koutek, biliár, in-
ternetový koutek, bowling, saunu, vířivky, masáže, 
posezení v tichém prostředí přírody a parkoviště.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
až dvou přistýlek, vlastním soc. zařízením, TV/SAT, 
telefonem a internetem. Některé pokoje mají balkon.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je polopenze.

SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 
zdarma. Dětí 3–12 let 300 Kč/dítě a noc, Dětí 12–15 
let 600 Kč/dítě a noc. Dětská cena pro děti 3–12 let 
platí jedině při ubytování s 2 dospělými na pokoji.
PŘÍPLATKY: Pes 7 EUR/den. Postýlka 150 Kč/noc.
BONUS: 20% sleva na wellness služby + bowling. 
Zdarma používání fotbalového hřiště, volejbalo-
vého hřiště, grilovací část (uhlí a elektřina za popla-
tek), parkování (nestrážené) a dětské hřiště.
Pobyt na 2 a 3 nocí zahrnuje:
Polopenzí, 1x welcome drink, 1x vstup do solné jes-
kyně na pokoj, 30 min. bowling na pokoj.
Pobyt na 4 a 6 nocí zahrnuje:
Polopenzí, 1x welcome drink, 3x vstup do solné jes-
kyně na pokoj, 30 min. bowling na pokoj.

Termín L 2 noci  L 3 noci  L 4 noci  L 6 nocí 

01.05.–15.10. 1 790 2 440 3 390 4 040
Cena na osobu/ 2 (3,4, 6) nocí s polopenzí. Nástup na pobyt 
je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Penzion Iveta se nachází v malé obci Radava vzdálené 
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Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 21

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město 
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slo-
vensku. Řeka Dunaj, Hron, Ipeľ i síť vodních nádrží 
v okolí působí příznivě na prostředí okolí. Příroda 
Štúrova láká návštěvníky svým nádherným přírod-
ním 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 cen-
tra Štúrova. 
UBYTOVÁNÍ: Ve čtyřech studiích pro 2–4 osoby, 
každé studium má kuchyňský kout, vlastní sociální 
zařízení, TV, balkón nebo terasu. Studia jsou kom-
fortně zařízená. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a služby 
zdarma. Parkování zdarma. Sleva 10% při zakoupení 

pobytu do 28.02.2014, 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 3 EUR/den (pes nemá povolený 
vstup do termálního koupaliště).

Štúrovo je nejjižnější ležící město na Slovensku. Je to 
klimaticky velmi příjemná oblast. K tomu přispívá 
také termální koupaliště „Vadaš“. V okolí města se 
nachází několik písečných pláží, které umožňují 
koupání se v řekách Dunaj a Hron. Romantické pro-
cházky po břehu Dunaje, či plavba lodí poskytne ne-
zapomenutelné zážitky pro celou rodinu. Most Márie 
Valérie spojující Maďarsko a Slovensko Vám umožní 
pěšky, anebo autem překročit hranici. V Ostrihome si 
můžete prohlédnout množství kulturních a historic-
kých památek. Určitě byste neměli zapomenout na 
návštěvu ostrihomské baziliky, z které je nádherný 
výhled na Slovensko, Maďarsko a Dunaj, který jich 
rozděluje. 
Minimální délka pobytu:
2 noci v období 26.04.–14.06.2014
7 nocí v období 14.06.–30.08.2014
2 noci v období 30.08.–20.09.2014

UBYTOVÁNÍ:
a) čtyřlůžkové studio v přízemí má pokoj s dvěma 
pevnými lůžky a rozkládací válendou, TV, DVD, ku-
chyňský kout, sociální zařízení a terasu s posezením.
b) čtyřlůžkové apartmá je v 1. patře má ložnici 
s dvěmi pevnými lůžky, TV, DVD, obývací pokoj s roz-
kládací válendou a s kuchyňským koutem, sociální 
zařízení, terasu s posezením. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla v ku-
chyňce studia nebo apartmá.
SLEVY: Jedno dítě do 3 let zdarma při obsazení stu-
dia nebo apartmánu 4 osobami.
BONUS: Vstup do areálu termálního koupaliště Va-
daš a parkovné zdarma. Wi-Fi připojení k internetu 
zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,50 EUR/den, 
platba na místě. Vstup do kryté plovárny a ostatní 
atrakce na koupališti, lehátka a slunečníky, platba 
na místě. Pobyt se psem do areálu není povolený.

Chata nabízí ubytování přímo v areálu termálního 
koupaliště Vadaš. Chata je poschoďová, má 6 samo-
statných apartmánů s vlastním vchodem. Tři apart-
mány jsou na poschodí a tři na přízemí. U chaty je 
dětské hřiště, houpačka a místo na opékání. 
Minimální délka pobytu:
2 noci v období 26.04.–14.06.2014
7 nocí v období 14.06.–30.08.2014
2 noci v období 30.08.–20.09.2014
UBYTOVÁNÍ:
Každý apartmán se skládá z pokoje s kuchyňským 
koutem, TV, DVD, sociálního zařízení a terasy 
s posezením. Apartmán je určen pro 2–4 osoby + 
1 přistýlka. 
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňce apartmánu. 
BONUS:
Vstup do areálu termálního koupaliště Vadaš a par-
kovné zdarma. Wi-Fi připojení k internetu zdarma.

SLEVY:
Jedno dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. 
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,50 EUR/den, platba na místě. 
Dětská postýlka 450 Kč/dítě a týden. Vstup do kryté 
plovárny a ostatní atrakce na koupališti, lehátka 
a slunečníky, platba na místě. Pobyt se psem v areálu 
není povolený.

Štúrovo je nejjižněji ležící město na Slovensku. Je to 
klimaticky velmi příjemná oblast a z hlediska loka-
lity vhodná k příjemnému prožití dovolené. K tomu 
přispívá také termální koupaliště „Vadaš“ svojí 38 ˚C 
vodou. Sportovně založení návštěvníci si také přijdou 
na své – mohou podniknout túru do Kováčovských 
kopců, ale je zde i mnoho cyklistických tras po okolí.
Minimální délka pobytu:
2 noci v období 26.04.–14.06.2014
7 nocí v období 14.06.–30.08.2014
2 noci v období 30.08.–20.09.2014
UBYTOVÁNÍ: Chata má 4 samostatné apartmány pro 
4–8 osob s vlastním vchodem. Každý apartmán se 
skládá ze dvou dvoulůžkových pokojů s dvěma při-
stýlkami, kuchyně, sociálního zařízení, ventilátoru, 
TV s DVD a kryté terasy s posezením. Sociální zaří-
zení a kuchyň je společné pro 2 pokoje. Doporuču-
jeme pro dvě známé rodiny.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla ve spo-
lečné kuchyňce apartmá.

BONUS: Vstup do areálu termálního koupaliště Va-
daš a parkovné zdarma. Wi-Fi připojení k internetu 
zdarma.
SLEVY: Jedno dítě do 3 let zdarma při obsazení po-
koje 4 osobami. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek cca 0,50 EUR/den, 
platba na místě. Dětská postýlka 450 Kč/dítě a tý-
den. Vstup do kryté plovárny a ostatní atrakce na 
koupališti, lehátka a slunečníky, platba na místě. 
Pobyt se psem do areálu není povolený.

Rekreační pobyt  Studio 2–4

02.03.–25.05. 750

25.05.–15.06. 890

15.06.–29.06. 1 170

29.06.–17.08. 1 650

17.08.–31.08. 1 170

31.08.–14.09. 890

14.09.–21.12. 750
Cena za celé studio/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 

Prodloužený víkend  Studio 2–4

07.05.–11.05. 2 940

14.05.–18.05. 2 940

21.05.–25.05. 2 940

28.05.–01.06. 3 290

04.06.–08.06. 3 290

11.06.–15.06. 3 290

18.06.–22.06. 4 290

03.09.–07.09. 3 290

10.09.–14.09. 3 290
Cena za celé studio/4 noci s vlastní stravou. Nástup v tý-
denních cyklech s nástupem ve středu (st–ne). Pobyt nelze 
zkrátit ani prodloužit.

Zkrácený pobyt  Studio 2–4

04.05.–07.05. 2 140

11.05.–14.05. 2 140

18.05.–21.05. 2 140

25.05.–28.05. 2 640

01.06.–04.06. 2 640

08.06.–11.06. 2 640

15.06.–18.06. 3 290

31.08.–03.09. 2 640

07.09.–10.09. 2 640
Cena za celé studio/3 noci s vlastní stravou. Nástup v týden-
ních cyklech s nástupem v neděli (ne–st). Pobyt nelze zkrátit 
ani prodloužit.

Termín Studio pro 2–4 os. Apartmá
 2 os. 3 os. 4 os. pro 2–4 os.

26.04.–03.05. 3 790 3 790 3 790 4 090

03.05.–10.05. 3 790 3 990 4 090 4 790

10.05.–17.05. 4 090 4 290 4 490 5 490

17.05.–24.05. 4 590 5 090 5 290 6 190

24.05.–31.05. 5 790 6 190 6 490 7 490

31.05.–07.06. 6 190 7 190 7 490 8 190

07.06.–14.06. 6 890 7 890 8 490 9 890

14.06.–21.06. 7 890 8 490 9 190 10 590

21.06.–28.06. 8 490 9 890 10 590 11 890

28.06.–05.07. 9 890 10 890 11 890 13 590

05.07.–09.08. 12 290 13 590 14 490 16 190

09.08.–16.08. 10 890 12 290 13 290 14 990

16.08.–23.08. 9 190 10 190 11 590 13 290

23.08.–30.08. 7 490 7 490 8 190 9 890

30.08.–06.09. 5 490 5 490 5 490 7 490

06.09.–13.09. 4 790 4 790 4 790 5 490

13.09.–20.09. 4 090 4 490 4 490 5 090

Cena za celé studio, apartmán/týden s vlastní stravou. Ná-
stup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.

Termín Apartmán pro 2–4 osoby P

26.04.–03.05. 4 090 690

03.05.–10.05. 4 590 690

10.05.–17.05. 4 790 690

17.05.–24.05. 6 190 1 090

24.05.–31.05. 7 190 1 090

31.05.–07.06. 7 990 1 090

07.06.–14.06. 9 690 1 090

14.06.–21.06. 9 890 1 690

21.06.–28.06. 11 590 1 690

28.06.–05.07. 13 290 1 690

05.07.–09.08. 15 290 1 690

09.08.–16.08. 14 290 1 690

16.08.–23.08. 12 290 1 090

23.08.–30.08. 9 590 1 090

30.08.–06.09. 4 190 690

06.09.–13.09. 5 290 690

13.09.–20.09. 4 490 690
Cena za celý apartmán nebo přistýlku/týden s vlastní stra-
vou. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem 
v sobotu. 

Termín  Pokoj obsazený
 2 osobami 3 osobami 4 osobami

26.04.–03.05. 3 390 3 590 3 790

03.05.–10.05. 3 790 3 790 3 790

10.05.–17.05. 3 790 3 890 4 090

17.05.–24.05. 4 090 4 490 4 790

24.05.–31.05. 4 990 5 590 5 790

31.05.–07.06. 5 990 6 290 6 790

07.06.–14.06. 6 290 7 490 7 990

14.06.–21.06. 6 790 8 390 8 890

21.06.–28.06. 7 490 8 990 9 390

28.06.–05.07. 8 490 10 190 10 890

05.07.–09.08. 10 890 12 590 13 290

09.08.–16.08. 9 890 11 590 12 290

16.08.–23.08. 8 190 9 390 9 890

23.08.–30.08. 6 790 6 790 7 490

30.08.–06.09. 4 790 4 790 5 090

06.09.–13.09. 4 490 4 490 5 090

13.09.–20.09. 3 790 3 790 4 490
Cena za celý pokoj/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt 
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. 

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město 
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STUDIA PETRA  ŠTÚROVO L14.OV.066

CHATA POHODA MAX  ŠTÚROVO (v areálu koupaliště) L14.OV.068 CHATA POHODA PLUS  ŠTÚROVO (v areálu koupaliště) L14.OV.069

CHATA POHODA  ŠTÚROVO (v areálu koupaliště) L14.OV.067
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Penzion se nachází v bezprostřední blízkosti ter-
málního koupaliště Thermalpark 50 m v Dunajské 
Strede.

UBYTOVÁNÍ: 
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením, TV, telefonem a balkonem 
nebo terasou. Čtyřlůžkový pokoj má manželské lůžko 
a poschoďovou postel pro děti.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu snídaně. Večeře 210 Kč/osoba a večeře, 
dítě do 12 let 105 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: 
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dětská po-
stýlka zdarma. Tenisový kurt zdarma.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek cca 0,37–0,87 EUR/osoba a den 
dle období. Pobyt se psem 10 EUR/den. 

Penzion NIKA se nachází u nového wellness centra, 
termálního koupaliště v Dunajské Stredě. Je situo-
ván v příjemném prostředí rodinných domů blízko 
termálního koupaliště na Kúpelné ulici, 300 m od 
areálu termálního koupaliště. Můžete využít krb, 
gril, altánek, terasu, zahradní posezení s možností 
opékání. V okolí se nachází cyklistické trasy, tenisové 
kurty s možností výuky základů tenisu.

UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
kuchyňkou a připojením na internet přes Wi-Fi. 
Všechny pokoje nemají vlastní kuchyňku, kuchyňka 
může být společná se dvěma pokoji.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
SLEVY: Parkování u penzionu zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 3 EUR/den. Rekreační 
poplatek 0,87 EUR/osoba a den, platba na místě. 
V případě že bude pokoj obsazen jednou osobou 
příplatek za neobsazené lůžko 100%.

Ubytování ve čtyřlůžkových apartmánech se nachází 
vedle lesoparku, cca 200 m od termálního koupaliště. 
Možnost venkovního posezení a využití zahradního 
krbu. 

UBYTOVÁNÍ: 
Dva čtyřlůžkové apartmány s vlastním sociálním zaří-
zením, kuchyňskou linkou s ledničkou a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňském koutu 
apartmá.
PŘÍPLATKY: 
Neobsazené lůžko v plné sezóně do počtu 4 lůžek 
100 %. Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Parkování ve dvoře zdarma. Pobyt 
není možný se psem.

Penzion se nachází cca 500 m od termálního kou-
paliště, v tiché části města. Penzion Ariel není velký 
a právě díky tomu v něm najdete příjemnou rodin-
nou atmosféru, přátelský personál a v neposlední 
řadě i moderní ubytování. Součástí penzionu je 
i pěkně upravená zahrada. V blízkosti jsou výborné 
restaurace a prodejny potravin. Parkování je možné 
v uzavřené zahradě zdarma.

UBYTOVÁNÍ: V přízemí penzionu jsou menší dvou-
lůžkové pokoje se sociálním zařízením a TV, dvou-
lůžkové studio s vlastním vchodem vybavené TV 
a kuchyňským koutem. V patře větší dvoulůžkové 
pokoje s možností 1–2 přistýlek (rozkládací gauč) 
s vlastním sociálním zařízením a TV. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava, možnost přípravy jídla 
ve společné kuchyňce.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Apartmány se nacházejí 10 minut od termálního 
koupaliště. Termální koupaliště Thermalpark zve 
k celoročnímu koupaní.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 

apartmánech (poschoďové postele) s plně vy-
bavenou kuchyňkou a TV/SAT. Dvoulůžkový až 
čtyřlůžkový apartmán má vlastní sociální zařízení 
v apartmánu, jeden třílůžkový apartmán se nachází 
v podkroví má vlastní sociální zařízení na přízemí 
přechodem přes dvůr (5 m).
STRAVOVÁNÍ:  Vlastní strava. Příprava jídla v ku-
chyňském koutu apartmá.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt s malým psem 5 EUR/den. 
SLEVY:  Parkování ve dvoře zdarma. Připojení k in-
ternetu přes Wi-Fi zdarma. Dítě do 3 let bez nároku 
na lůžko zdarma.

Villa Rose je nadstandardní ubytovací zařízení s ce-
loročním provozem pouze 40 m od hlavního vchodu 
termálního koupaliště. Všechny pokoje jsou zařízeny 
nadstandardním způsobem s klimatizací, z nichž 
2 pokoje mají společnou terasu. V přízemí se nachází 
kompletně vybavená kuchyň a společenská místnost. 
Pro pohodlí je zde také sauna a jacuzzi. Je zde také 
možnost grilování a posezení ve dvoře. Ubytování 

je vhodné pro větší rodinu, pro menší skupiny a pro 
známé. Jednotlivě po pokojích se nepronajímá.
UBYTOVÁNÍ: Ve čtyřech dvoulůžkových pokojích 
s možností jedné přistýlky (max. pro 12 osob). Na 
prvním patře je jedna koupelna s vířivkovou vanou 
a v přízemí je druhá se sprchovým koutem.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla v plně 
vybavené společné kuchyni na přízemí.
SLEVY: Parkování a připojení k internetu přes Wi-Fi 
zdarma. Volný vstup do sauny a jacuzzi. Dítě do 3 let 
bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Apartmány se nacházejí 150 m od termálního kou-
paliště. 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 ku-
chyňce je k dispozici mikrovlnná trouba, keramická 
varná deska, rychlovarná konvice a lednička. Každý 
apartmán má samostatný vchod.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla v plně 
vybavené kuchyňce.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den, platba na místě. Pobyt s malým psem 7 EUR/
den. Klimatizace 2 EUR/den.
SLEVY: 
Parkování ve dvoře zdarma. Připojení k internetu 
přes Wi-Fi zdarma. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 
zdarma.

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

UBYTOVÁNÍ:
Ve čtyřlůžkovém apartmánu s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením a plně vybavenou 
kuchyňkou (rychlovarná konvice, mikrovlnka, led-
nička,…). Maximálně pro 5 osob.
STRAVOVÁNÍ:  Vlastní strava.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den. Pes 2 EUR/den.
SLEVY: Parkování u apartmánu zdarma.
DOPRAVA: Autobusová zastávka se nachází 300 m 
od apartmá a vlaková zastávka 100 m od apartmá.

Termín L 1/2,1/3 L 1/4 D 3–12 1/1

26.04.- 01.11. 720 640 560 1 080

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L L L L
 1–3 noci 4–6 nocí 7 nocí 8 a více nocí

26.04.–28.06. 400 350 340 290

28.06.–30.08. --- --- 360 350

30.08.–01.11. 400 350 340 290
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv 
mimo termín 28.06.–30.08., v těchto termínech je nástup 
v sobotu. 

Termín 1–2 noci 3–6 nocí 7 nocí Neob. L

26.04.–28.06. 350 310 290 -

28.06.–30.08. - - 320 300

30.08.–01.11. 350 310 290 -

Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. V termínu 28.06.–30.08. nástup v týden-
ních cyklech s nástupem v sobotu.

Rekreační pobyt na 5 nocí a více
Termín L D 15 p Neob. L
26.04.–02.11. 300 230 165
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. L
26.04.–02.11. 400 230 165
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L D 3–12

26.04.–13.09. 270 220

13.09.–22.12. 240 190
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. V termínu 26.04.–13.09. je minimální 
délka pobytu 3 noci, v osobních termínech 2 noci.

Termín L  P D 3–12 P
26.04.–02.11. 380 300 270
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, volným vstupem do 
sauny a jacuzzi, parkováním a připojením k internetu přes 
Wi-Fi. V termínu 28.06.–30.08.2014 pobyt lze jen od soboty 
do soboty. Nástup na pobyt mimo sezónu je možný kdykoliv 
a minimální délka pobytu je potom 2 noci.

Termín L D 3–12
26.04.–13.09. 420 350
13.09.–22.12. 350 280

Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L 1/2 L 1/3 L 1/4 D 12 P

27.04.–28.06. 280 270 260 260 220

28.06.–06.09. --- 330 310 260 220

06.09.–28.09. 280 270 260 260 220

28.09.–02.11. --- 360 290 260 220
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdyko-
liv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. V termínu 28.06.–
06.09. je minimální délka pobytu 7 nocí.
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PENZION FORTUNE  DUNAJSKÁ STREDA L14.OV.070 PENZION NIKA  DUNAJSKÁ STREDA L14.OV.071

APARTMÁNY KOVÁCS  VEĽKÝ MEDER L14.OV.072

PENZION ARIEL  VEĽKÝ MEDER L14.OV.074

APARTMÁNY FORRÓ I.  VEĽKÝ MEDER L14.OV.076

VILLA ROSE  VEĽKÝ MEDER L14.OV.075

APARTMÁNY FORRÓ II.  VEĽKÝ MEDER L14.OV.077

APARTMÁ U ROBERTA  VEĽKÝ MEDER L14.OV.073



Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 23

Apartmány jsou nově postavené umístěné v klidné 
části, blízko termálního koupaliště. Apartmány jsou 
vzdálené od termálního koupaliště 120 m. V okolí 
apartmánu jsou restaurace, obchody, sportovní za-
řízení. Na zahradě je možnost grilování a posezení na 
zastřešené terase 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.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídel ve dvou 
plně vybavených kuchyňkách. Kuchyňky jsou vy-
baveny základním nádobím, ledničkou s mraznič-
kou, rychlovarnou konvicí, elektrickým sporákem 
a mikrovlnkou.
SLEVY: Parkování v uzavřeném areálu zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Apartmány se nacházejí v klidné části, 120 m od 
termálního koupaliště. Areál je oplocený, vhodné 
pro rodiny s dětmi. V apartmánovém domě je spole-
čenská místnost, sauna, fitness a kulečník. V letních 
měsících můžete využít posezení v altáncích s mož-
ností 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.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídel ve třech 
plně vybavených kuchyňkách (jedna kuchyňka na 
patře). Kuchyňky jsou vybaveny základním nádo-
bím, ledničkou s mrazničkou, rychlovarnou konvicí, 
elektrickým sporákem a mikrovlnkou.
SLEVY: Parkování v uzavřeném areálu zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Termín L  D 10 P

03.01.–30.04. 350 200

30.04.–01.10. 390 200

01.10.–01.11. 350 200
Cena za osobu/ noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v ter-
mínu 28.06.–30.08.2014 7 nocí.

Termín L D 10 P

03.01.–30.04. 360 200

30.04.–01.10. 400 200

01.10.–31.10. 360 200
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v ter-
mínu 28.06.–30.08.2014 7 nocí.

Apartmány jsou nově postavené umístěné v klidné 
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APARTMÁNY AQUASLEEP I.  VEĽKÝ MEDER L14.OV.078 APARTMÁNY AQUASLEEP II.  VEĽKÝ MEDER L14.OV.079

Ubytování se nachází v blízkosti středu města, cca 
1 500 metrů od termálního koupaliště a cca 100 me-
trů od autobusové zastávky. Je to samostatná budova 
ve dvoře domácích.
UBYTOVÁNÍ:
Dva pokoje se čtyřmi lůžky s vlastním sociálním zaří-
zením a TV/SAT. Společná kuchyňka pro oba pokoje.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava, příprava jídel v kuchyňském koutku.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek cca 0,7 EUR/osoba a den, platba 
na místě. Pobyt se psem 1,7 EUR/den.
SLEVY:
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Neobsa-
zené lůžko bez příplatku.

Apartmány se nachází 150 metrů od termálního kou-
paliště v ulici Slnečná. Možnost grilování, pro děti je 
na dvoře pískoviště a houpačka.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech s mož-
ností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, 

kuchyňkou, terasou nebo balkonem. V celém objektu 
je připojeni k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení 
polopenze 420 Kč/osoba a polopenze, děti 3–12 let 
300 Kč/dítě a polopenze. Dítě do 3 let má snídaně 
zdarma, večeře (poloviční porce) za 170 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 0,7 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Krátkodobé pobyty do 3 nocí: pří-
platek 90 Kč/osoba a noc.

Penzion se nachází v centru města Veľký Meder, byl 
postaven v květnu 2004, aby vytvořil podmínky pro 
příjemně strávenou dovolenou, pohodu a rodinné 
prostředí.
Můžete zde také využít možnosti sportu a zábavy 
v okolí: jízda na koni, turistika, výlety loďkou, tenis, 

wellness, fitness, v letní sezónu jsou otevřeny za-
hradní restaurace s hudbou a tanečními večírky a bo-
hatým výběrem speciálních jídel a nápojů.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky, s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně, možnost do-
koupení večeří 150 Kč/osoba a večeře, dítě 12 let 
75 Kč/dítě a večeře (poloviční porce).
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 80 Kč/noc, pobyt 
jen na jednu noc 80 Kč/noc. Dítě bez nároku na 
lůžko 135 Kč/dítě a noc. Pobyt se psem 5 EUR/noc. 
Rekreační poplatek cca 0,7 EUR/osoba a noc, platba 
na místě. 
SLEVY: Parkování u penzionu zdarma. 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 čtyř-

lůžkových apartmánech s možností přistýlky. 
Apartmány jsou komfortní, vkusně a moderně zaří-
zené. Každý z nich je vybaven moderní kuchyňkou 
(lednička, mikrovlnka, rychlovarná konvice) televi-
zorem, sprchou a sociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
SLEVY: Parkování ve dvoře a připojení k internetu 
přes Wi-Fi zdarma. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 
zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Penzion je nově zrekonstruovaný a nachází se v cen-
tru obce, 1 200 m od termálního koupaliště. V prosto-
rách penzionu je dětský koutek a  internet přes Wi-Fi.  
UBYTOVÁNÍ: Pokoje: třílůžkové pokoje s možností 
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV a plně 
vybavenou kuchyňkou. Apartmány: velkoprosto-
rové apartmány 90 m2 s vlastní sociálním zařízením, 
TV a plně vybavenou kuchyňkou. Apartmán může 
být obsazen 5 osobami. 

STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
PŘÍPLATKY: První neobsazené lůžko se neplatí, 
každé další neobsazené lůžko 100% ceny lůžka pro 
dospělou osobu. Pobyt se psem není možný. Pobyt 
na 1–3 noci 50 Kč/osoba a noc. Rekreační poplatek 
0,7 EUR/osoba a den, platba na místě.
SLEVY: Parkování, zapůjčení a úschovna kol zdarma.

Nově vybudované apartmány se nachází cca 100 me-
trů od termálního koupaliště v Čičovské ulici. V areálu 

jsou dvě fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal a nohej-
bal, dětské pískoviště a možnost grilování. 
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových apartmánech 
s vlastním sociálním zařízením, TV, kuchyňkou 
a balkonem.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňce apartmá.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek cca 0,7 EUR/osoba a den, platba 
na místě. Pes 3,5 EUR/den.

Termín L Celý objekt

26.04.–01.11. 290 1 590
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Minimální délka po-
bytu jsou 2 noci.

Termín L  D 3–15 P 1/1

26.04.–29.06. 370 280 250 420

29.06.–31.08. 420 340 300 510

31.08.–01.11. 370 280 250 420

Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Termín L P D 12 D 12P

26.04.–01.11. 540 420 470 350

Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Za pobyt kratší než 2 noci je příplatek.

Termín L 1/3 L 1/4 D 3–12 Neob. L

26.04.–28.06. 330 330 200 -

28.06.–30.08. 420 330 - 420

30.08.–02.11. 330 330 200 -
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, parkováním a připo-
jením k internetu přes Wi-Fi. V termínu 28.06.–30.08.2014 
pobyt lze jen od soboty do soboty. Nástup na pobyt mimo 
sezónu je možný kdykoliv.

Pokoj L 1/3 D 4–12  P

26.04.–29.06. 350 250 200

29.06.–31.08. 420 300 200

31.08.–02.11. 350 250 200
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt možný 
kdykoliv, u týdenních pobytu je nástup v sobotu.

Apartmán Ap 1/4 D 4–12 P

26.04.–29.06. 420 250 200

29.06.–31.08. 500 300 200

31.08.–02.11. 420 250 200
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt možný 
kdykoliv, u týdenních pobytu je nástup v sobotu.

Termín 3 nocí a více Do 2 noci 1/1
 L D 12 L 

26.04.–01.05. 360 170 420 450

01.05.–01.09. 430 260 530 450

01.09.–20.12. 360 170 420 450

Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv.
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PRIVÁT MÁRK  VEĽKÝ MEDER L14.OV.080

APARTMÁNY FAMILY  VEĽKÝ MEDER L14.OV.082

PENZION B. ADEN  VEĽKÝ MEDER L14.OV.084 APARTMÁNY TÍMEA  VEĽKÝ MEDER L14.OV.085

PENZION SPORT REAL  VEĽKÝ MEDER L14.OV.081

APARTMÁNY KARMON PARK  VEĽKÝ MEDER L14.OV.083



Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.24

Nově postavený apartmány se nachází od termálního 
koupaliště cca 150 m. Možnost grilování a parkování 
ve dvoře areálu. Termální koupaliště je rozsáhlý, 
v lese situovaný komplex s celoročním využitím. 
Zdejší léčivá termální voda blahodárně působí na 

pohybové ústrojí včetně kloubů a celkovou regene-
raci lidského organizmu. 
UBYTOVÁNÍ: V apartmánu jsou čtyři lůžka (manžel-
ská postel a dvě samostatné lůžka) Apartmán lze 
obsadit i 2 nebo 3 osobami. Ubytovací kapacita je 
64 lůžek. Apartmány mají kompletně zařízený ku-
chyňský kout, TV/SAT a sociální zařízení.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava, příprava jídel v kuchyň-
ském koutu apartmá.
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den. Pobyt se psem 5 EUR/den.

Apartmány se nacházejí 10 minut chůze od termál-
ního 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.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost vaření v plně vybaveném 
kuchyňském koutu s ledničkou.
SLEVY:
Parkování před apartmá zdarma.
PŘÍPLATKY: 
Pobyt není možný se psem. Rekreační poplatek 
0,7 EUR/osoba a den, platba na místě.

Termín Ap 1/2 Ap 1/3 Ap 1/4

26.04.–31.05. 690 890 1 090

31.05.–01.10. 890 1 090 1 260

01.10.–02.11. 690 890 1 090

Cena za celý apartmán/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 

Termín 1–3 noci 4 a více nocí 
 L L

26.04.–01.10. 380 320

01.10.–01.11. 380 350
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv.

Nově postavený apartmány se nachází od termálního 
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APARTMÁNY TAKTIK  VEĽKÝ MEDER L14.OV.086 APARTMÁNY ANDREA  VELKÝ MEDER L14.OV.087

Apartmány se nacházejí 10 minut chůze od termál-
ního koupaliště, centrum je vzdálené 500 m. Termální 
prameny mají velmi dobré léčebné účinky, zvláště na 

pohybové ústrojí a velmi dobře působí i při léčení 
chorob revmatického původu. Vodní plocha bazénů 
má 300 m² a 1,3 m hloubky. Ve všech bazénech je 
termální voda s teplotou 27º – 38º C.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkovém, třílůžkovém a čtyř-
lůžkovém apartmá s vlastním sociálním zařízením, 
kuchyňským koutem a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření v plně 
vybaveném kuchyňském koutu s ledničkou a mikro-
vlnkou v apartmá.
SLEVY: Parkování před apartmánem zdarma. Dítě 
do 2 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt není možný se psem. Rekreační 
poplatek 0,7 EUR/osoba a den, platba na místě.

Město Velký Meder se nachází v jihovýchodní části 
Podunajské nížiny, 70 km od Bratislavy směrem na 
Komárno. Termální koupaliště je rozsáhlý, v lese 
situovaný komplex s celoročním využitím. Zdejší 
léčivá termální voda blahodárně působí na pohy-
bové ústrojí včetně kloubů a celkovou regeneraci 
lidského organizmu. Termální koupaliště se nachází 
cca 10 min. 

UBYTOVÁNÍ: V prvním apartmánovém domě 
je čtyřlůžkový apartmán se dvěma pokoji se společ-
ným sociálním zařízením a kuchyňkou. 
Ve druhém apartmánovém domě v přízemí 
jsou dva dvoulůžkové apartmány, každý má svůj 
vchod, vlastní sociální zařízení a kuchyňku. V pod-
kroví je čtyřlůžkový apartmán, který má dva pokoje 
se společným sociálním zařízením a kuchyňkou pro 
tyto pokoje. V každém apartmánu je TV/SAT. Ubyto-
vání je celkem pro 12 osob.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyň-
ském koutu apartmá. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,70 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Hotel Orchidea*** je nový, nadstandardně vybavený 
hotel a nachází se cca 20 m od vstupu do areálu ter-
mal parku ve Veľkém Mederu. V prostorách hotelu 
naleznete wellness centrum, jehož součástí je: finská 
sauna, parní sauna, solná kabina, turecké lázně, per-
ličková 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 švéd-
ského stolu. Možnost dokoupení večeří formou 
menu 200 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let (polo-
viční 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 100 Kč/osoba a noc. 
Pobyt není možný se psem.
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: bylin-
ková antistresová masáž (30 min.). 1x celodenní 
vstup na termální koupaliště, 1x perličková koupel 
s koktejlem, župany po dobu pobytu zdarma.  
Pobyt Essencial: Večeře se sklenicí sektu, 3 hodi-
nový wellness svět, pro dámu: kosmetické ošetření 
a aroma masáž (30 min.), pro pána: kosmetické ošet-
ření a sportovní masáž (30 min.).
Pobyt pro labužníky: 3x snídaně se sklenicí sektu, 
2x lunchtime (zapékaný sendvič se sklenicí piva) 
denně 12:00–17:00, 3x večerní polévka podle denní 
nabídky a koláček, 2x celodenní vstup na koupaliště 
a 2x celotělová masáž.
Pobyt Harmonia: Možnost výběru mezi 4x 3 ho-
dinový vstup do hotelového wellness centra nebo 
4x celodenní vstup na termální koupaliště. 1x vital 
balíček s láhví vína na pokoj, župany po dobu pobytu 
zdarma.

Penzion se nachází 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. Ro-
dinný pokoj se skládá ze dvou lůžek a dvou přistýlek 

(roztahovací gauč). Pokoje v prvním poschodí mají 
terasu. Na každém poschodí je k dispozici plně vy-
bavená kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Stravování je zabezpe-
čeno v hotelu Orchidea (cca 30 m). Snídaně 180 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 120 Kč/dítě a snídaně. 
Večeře 240 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 170 Kč/
dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 
zdarma. Parkování zdarma.
PŘÍPLATKY: Krátkodobé pobyty do 2 noci: Příplatek 
70 Kč/osoba a noc. Rekreační poplatek 0,70 EUR/
osoba a den, platba na místě.

Nově postavené apartmány s vysokým standardem 
se nacházejí pouhých 200 m od hlavního vchodu na 
termální koupaliště.
Město Velký Meder se nachází v jihovýchodní části 
Podunajské nížiny, 70 km od Bratislavy směrem na 
Komárno. 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:
Ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových apartmánech 
s možností jedné přistýlky, s vlastním sociálním za-
řízením, LCD TV, plně vybavenou kuchyňkou (dvou-
plotýnka, kávovar, rychlovarná konvice, lednička). 
V apartmánech je připojení k internetu přes Wi-Fi. 
Čtyřlůžkové apartmány jsou dvoupokojové.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření v plně 
vybavené kuchyňce.

Termín 2 a 3 noci 4 a více nocí
 L L

26.04.–01.11. 380 320
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. 

Termín L P Celý objekt

26.04.–01.11. 280 170 2 990

Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt
Termín L P D 5–12 P 1/1

26.04.–22.12. 1 140 820 640 1 540
Cena za osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem a par-
kováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 
jsou 3 noci. §
Pobyt perfektní relax
Termín L

26.04.–22.12. 3 590
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem, rekreačním 
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.  §
Pobyt Essencial
Termín L

26.04.–22.12. 3 650
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem, rekreačním 
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.  §
Pobyt pro labužníky
Termín L

26.04.–22.12. 4 590
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem, rekreačním 
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.  §
Pobyt Harmonia
Termín L

26.04.–22.12. 6 590
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem, rekreačním 
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.  §

Termín L  3.os. na L  4.os. na P 1/1

26.04.–28.06. 380 330 290 450

28.06.–31.08. 410 390 300 470

31.08.–02.11. 380 330 290 450
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Za pobyt do 2 noci je příplatek.

Termín L D 12 nim. délka pobytu

26.04.–01.06. 400 270 3 noci

01.06.–31.08. 420 420 7 nocí

31.08.–01.11. 400 270 3 noci
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv 
mimo termín 01.06.–31.08., kdy je nástup možný pouze 
v neděli. Minimální délka pobytu viz výše.

Apartmány se nacházejí 10 minut chůze od termál-
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APARTMÁNY VIOLA  VEĽKÝ MEDER L14.OV.088

APARTMÁNY LADISLAV KISS  VEĽKÝ MEDER L14.OV.090 WELLNESS HOTEL ORCHIDEA  VEĽKÝ MEDER L14.OV.091

VILA ANNA  VEĽKÝ MEDER L14.OV.089

APARTMÁNY ELBA  VEĽKÝ MEDER L14.OV.092



Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 25

Obec Patince se nachází cca 15 km od Komárna, 38 km 
od Štúrova a 115 km od Bratislavy. Celý areál termál-
ního koupaliště se rozprostírá na ploše 24 ha a skládá 
se z třech bazénů s termální vodou. Sportovní aktivity 
v místě: tenis, volejbal, brach volejbal, minigolf.
UBYTOVÁNÍ:
V apartmá pro pět osob je jeden dvoulůžkový pokoj 
a jeden dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, kuchyňka 
(elektrický dvouplotýnkový sporák, mikrovlnná 
trouba, kávovar, chladnička), sociální zařízení a TV 
a terasa. Připojení k internetu přes Wi-Fi zdarma. 
Maximální počet osob v apartmánu je 5 osob včetně 
dětí. 

STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření v plně 
vybavené kuchyňce.
BONUS:
V termínu 28.06.–30.08.2014 v ceně pobytu jsou za-
hrnuté vstupy k venkovním termálním bazénům, při 
apartmánech sauna.
PŘÍPLATKY:
Parkovné povinné cca 20 EUR/týden. Vstup 
k bazénům 26 EUR/osoba a týden, dítě do 12 let 
13 EUR/týden, platba na místě (mimo termín 
28.06.–30.08.2014).

Chatky se nacházejí v centru areálu termálního 
koupaliště. Celkem 12 chatek nabízí ubytovaní pro 4 
osoby a jsou vzdáleny 5–10 metrů od sebe. Chatky 
jsou 40 m2 velké s terasou o velikosti 9 m2.
UBYTOVÁNÍ: Ve čtyřlůžkových chatkách (40 m2) 
s možností dvou přistýlek (2x dvoulůžkový pokoj 
s přistýlkou) s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, rádiem a plně vybavenou kuchyňkou (lednička, 
mikrovlnka, vařič, rychlovarná konvice a další). Před 
chatou je terasa s posezením. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření v plně 
vybavené kuchyňce.
SLEVA: Cena za dítě na přistýlce platí v případě, že 
je obsazena chata čtyřmi dospělými. Dítě do 2 let 
(jako 5. nebo 6 osoba) bez nároku na služby zdarma. 
Z celodenního vstupu do bazénového světa Wellness 
centra**** Patince sleva 30%, děti do 6 let v dopro-
vodu dospělé osoby zdarma.

BONUS: Parkovné, neomezený vstup na letní kou-
paliště a na toboganový svět a rekreační poplatek 
v ceně pobytu.

Rekreační pobyt Apartmá pro 5 osob

19.04.–07.06. 9 290

07.06.–28.06. 10 890

28.06.–16.08. 12 890

16.08.–30.08. 10 890

30.08.–13.09. 9 290

13.09.–25.10. 10 890
Cena za celé apartmá/týden s vlastní stravou. Nástup: v tý-
denních cyklech s nástupem v sobotu. 

Víkendové pobyty Pá – Ne Čt – Ne

24.04.–22.06. 3 290 4 990

04.09.–26.10. 3 290 4 990
Cena za celé apartmá/2 nebo 3 noci s vlastní stravou. Ná-
stup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v pátek 
(pá–ne) nebo čtvrtek (čt–ne).

Týdenní pobyt
Termín L 5.a 6.os. P D 2–10 P Neobs.L

04.05.–29.06. 2 990 2 190 1 590 2 990

29.06.–31.08. 3 890 2 890 2 190 3 890

31.08.–14.09. 2 990 2 190 1 590 2 990
Cena za osobu/týden s vlastní stravou a neomezeným vstu-
pem na termální koupaliště a na toboganový svět. Nástup 
na pobyt v týdenních cyklech s nástupem v neděli. Mini-
mální délka pobytu je 7 nocí.

Krátkodobý pobyt
Termín L 5.a 6.os. P D 2–10 P Neobs.L

04.05.–29.06. 590 430 340 590

29.06.–31.08. 780 560 450 780

31.08.–14.09. 590 430 340 590
Cena na osobu/noc s vlastní stravou a neomezeným vstu-
pem na letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Obec Patince se nachází cca 15 km od Komárna, 38 km STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost vaření v plně 
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APARTMÁNY ELBA  PATINCE L14.OV.093 CHATKY FAMILY RESORT  PATINCE L14.OV.094

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 mů-
žete využít internetové připojení přes Wi-Fi v penzi-
onu 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 na 1. a 2. po-
schodí pokoje mají balkon, na přízemí je jeden po-
koj apartmánového typu s kuchyňkou bez balkonu. 
Minimální obsazení pokoje jsou 2 osoby, maximálně 
3 osoby. 
b) Ve dvou samostatných pokojích apartmánového 
typu (26 m2) s dvěma lůžky s možností dvou přistý-
lek s vlastním sociálním zařízením, LED TV, rádiem, 

ventilátorem a ledničkou. Minimální obsazení pokoje 
jsou 3 osoby, maximálně 4 osoby. 
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
rozšířená kontinentální, večeře formou menu 
2 chody polévka, hlavní jídlo + 3x 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 kou-
paliště a na toboganový svět a rekreační poplatek 
v ceně pobytu.

Týdenní pobyt
Termín L  D 2–10 P  D 2–10 P

07.06.–28.06. 3 890 2 990 2 890 2 190

28.06.–30.08. 4 990 3 790 3 590 2 890

30.08.–27.09. 3 890 2 990 2 890 2 190
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

07.06.–28.06. 790 600 590 440

28.06.–30.08. 990 760 720 580

30.08.–27.09. 790 600 590 440
Cena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na 
letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdyko-
liv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Penziony Korzika a Bonaparte se nacházejí 10 m od 
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Týdenní pobyt

PENZION KORZIKA  PATINCE  L14.OV.095

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 míst-
nost s TV.
UBYTOVÁNÍ:
a) Ve dvoulůžkových pokojích (14 m2) s možností 
jedné přistýlky s vlastním sociálním zařízením, LED 
TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou. Minimální 
obsazení pokoje jsou 2 osoby, maximálně 3 osoby. 
Všechny pokoje mají nové okna, parapety a nábytek.
b) Ve dvoulůžkových pokojích (26 m2) s možností 
dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, LED 
TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou. Minimální 

obsazení pokoje jsou 3 osoby, maximálně 4 osoby. 
Všechny pokoje mají nové okna a nábytek.
c) V rodinné pokoji s dvěma dvoulůžkovými pokoji 
s přistýlkami s vlastním sociálním zařízením, LED TV, 
rádiem, ventilátorem a ledničkou. Minimální obsa-
zení pokoje jsou 4 osoby, maximálně 6 osob. Rodinný 
pokoj má nové okna parapety a nábytek.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
rozšířená kontinentální, večeře formou menu 
2 chody polévka, hlavní jídlo + 3x 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 kou-
paliště a na toboganový svět a rekreační poplatek 
v ceně pobytu.

Týdenní pobyt 
Termín L  D 2–10 P  D 2–10 P

07.06.–28.06. 3 890 2 990 2 890 2 190

28.06.–30.08. 4 990 3 790 3 590 2 890

30.08.–27.09. 3 890 2 990 2 890 2 190
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

07.06.–28.06. 790 600 590 440

28.06.–30.08. 990 760 720 580

30.08.–27.09. 790 600 590 440
Cena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na 
letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdyko-
liv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Penzion se nachází v areálu termálního koupaliště
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Lázně a termály na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.26

Kupko v Dolní Strehové leží v severní časti Ipeľské 
kotliny na jihu Slovenska. Po dvouroční rekonstrukci 
nabízí termální koupaliště se 60letou tradicí mož-
nosti rekreace a služeb na úrovni, která uspokojí i po-
žadavky 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 špat-
ném počasí anebo v zimě Vás potěší vnitřní bazény 
s termální vodou 1 oddychový, 1 vířivý a 1 dětský. 
V příjemném wellness světě můžete zrelaxovat svoje 
tělo i duši.
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, snídaně nebo polo-
penze dle druhu pobytu. Snídaně formou bufetu 
a večeře výběr ze 3 menu.
SLEVY: Děti do 5 let bez nároku na služby zdarma. 
V případě zájmu dětská postýlka zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,35 EUR/osoba 
a den. Pobyt se psem není povolený.

Pobyt Classic L D 5–15 P 1/1

02.01.–02.11. 730 270 1 030
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. 

Pobyt Kupko L D 5–15 P 1/1

02.01.–02.11. 910 400 1 220
Cena za osobu/noc se snídani a bazény. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. 

Pobyt Relax L D 5–15 P 1/1

02.01.–02.11. 1 130 610 1 430
Cena za osobu/noc s polopenzí a bazény. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. §

Kupko v Dolní Strehové leží v severní časti Ipeľské
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HOTEL AQUATERMAL  DOLNÁ STREHOVÁ L14.OV.098

Hotel Ľubovňa se nachází na rozhraní Spišské 
Magury a Levočských vrchů 7 km od města Stará 
Ľubovňa. K dispozici je restaurace, tři denní bary, ka-
várna, společenská místnost, kadeřník, biliár, stolní 
tenis, ruské kuželky. Hotel má krytý bazén, saunu, 
úschovnu a půjčovnu sportovních potřeb, bezbarié-
rový přístup. 
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje economy s mož-
ností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, rádiem, telefonem a balkonem. Ubytování 
v pokojích standard za příplatek.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře výběr z menu). Možnost do-
koupení obědů formou menu 180 Kč/osoba a oběd, 
dítě do 15 let 140 Kč/dítě a oběd.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. 
Parkování zdarma.
BONUS: Volný vstup do hotelového bazénu, fit-
ness centra, na víceúčelové hřiště, stolní tenis 

a elektronické šipky, denně Aqua fitness, fytotera-
pie, petang, animace. Bezplatné Wi-Fi připojení ve 
společných prostorech. 
Sleva 30% na vstup do bazénu nebo na termální kou-
paliště v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 30% na 
vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár v Tatranské 
Lomnici. Sleva 30% na vstup do Wellness světa rege-
nerace a oddychu v hotelu Baník ve Štrbském Plese. 
Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník v Tatranských 
Matliarech.
V období 29.06.–01.09. navíc: Uvítací nápoj, 
1x týdně taneční večírek (disco, country, goralská 
hudba) a grilovaní, den specialit z regionu „Tak 
chutná Prešovský kraj“, Disney dětský koutek. 1x 
vstup do wellness centra (perličková koupel, mořská 
koupel a suchý teplý zábal), fakultativní výlety s ani-
mátorkou (za poplatek). 
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 450 Kč/noc. Rekre-
ační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na místě. 
Pobyt se psem 7 EUR/noc. Pokoj standard 60 Kč/
osoba a noc.

Termín L D 3–15  P D 3–15 P

03.05.–31.05. 750 530 600 380

31.05.–28.06. 810 570 650 410

28.06.–01.09. 840 590 670 420

01.09.–27.09. 810 570 650 410

27.09.–13.12. 750 530 600 380
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma. 

Hotel Ľubovňa se nachází na rozhraní Spišské
pi
sp

T

0

3

2

0

2
C
M
D
s
u

elektronické šipky, denně Aqua fitness, fytotera-a 

HOTEL ĽUBOVŇA  ĽUBOVNIANSKÉ KÚPELE L14.OV.100
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Vyšné Ružbachy se nacházejí severovýchodně od Vy-
sokých 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 zrekonstruova-
ným 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 nerekon-
struovaných 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 po-
koje kategorie **** s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT, minibarem a připojením na internet.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu strava dle druhu 
pobytu. V LH Travertín a Švýcarské domky večeře 
180 Kč/osoba a večeře. Strava je podávaná v hotelu 
Biely dom (cca 100 m). V Grand hotelu Strand ve-
čeře 300 Kč/osoba a večeře. Grand hotel Strand má 
vlastní restauraci.
SLEVY: Ceny pro děti platí u Rekreačního pobytu 
a Wellness víkendu:
Dítě do 4 let bez nároku na služby zdarma. 
V LH Travertín a Švýcarské domky dítě 4–15 let na při-
stýlce 90 Kč/dítě a noc se snídani, 210 Kč/dítě a noc 
s polopenzí.
V Grand hotelu Strand dítě 4–15 let na přistýlce 
130 Kč/dítě a noc se snídani, 340 Kč/dítě a noc 
s polopenzí.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Parkovné platí hosté ubytování ve 
Švýcarských domcích a LH Travertín – 10 EUR/den. 
Hosté ubytování v Grand hotelu Strand mají par-
kovné zdarma.
Rekreační pobyt: ubytování se snídani, v ceně 
Grand hotelu Strand je navíc celodenní vstup do Aqua 
thermal wellness a hlídané parkoviště.
Seniorský pobyt 55+:  ubytování s polopenzí, 
vstupní a výstupní lékařská konzultace, v průměru 

2 léčebné procedury/1 přenocování + 1 léčebná 
procedura zdarma (pitná procedura). V neděli 
a o svátcích se procedury neposkytují. Hydroterapie, 
balneoterapie, fyzioterapie, teplotní terapie, psycho-
terapie, elektroléčba.
Relaxační lázeňský pobyt: ubytování s polopenzí, 
vstupní a výstupní lékařská konzultace, v průměru 
2 léčebné procedury/1 přenocování + 1 léčebná 
procedura zdarma (pitná procedura). V neděli 
a o svátcích se procedury neposkytují. Hydroterapie, 
balneoterapie, fyzioterapie, teplotní terapie, psycho-
terapie, elektroléčba.
Komplexní léčebný pobyt: ubytování s plnou 
penzí, vstupní a výstupní lékařská konzultace, v prů-
měru 3 léčebné procedury/1 přenocování + 1 léčebná 
procedura zdarma (pitná procedura). V pondělí až pá-
tek 3 procedury denně v sobotu 2 procedury, v neděli 
a o svátcích se procedury neposkytují. Hydroterapie, 
balneoterapie, fyzioterapie, teplotní terapie, psycho-
terapie, elektroléčba.
 Wellness víkend: ubytování s polopenzí, vstup do 
termálního bazénu Izabela a Aqua termal wellness 
(celodenní vstup pro klienty Grand Hotelu Strand, 
ostatní klienti mají vstup denně na 2 hodiny), fitness, 
15% sleva na všechny léčebné procedury poskyto-
vané v Grand Hotelu Strand. 

Rekreační pobyt
Termín L a L b L c L d

02.01.–15.01. 530 670 670 1 350

15.01.–15.06. 430 600 600 1 220

15.06.–15.09. 530 670 670 1 350

15.09.–23.12. 430 600 600 1 220
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Seniorský pobyt 55+
Termín L a L b L c L d

02.01.–15.01. 790 820 930 1 480

15.01.–15.06. 710 740 740 1 340

15.06.–15.09. 790 820 930 1 480

15.09.–23.12. 710 740 740 1 340
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí. §
Relaxační lázeňský pobyt
Termín L a L b L c L d

02.01.–15.01. 900 930 930 1 890

15.01.–15.06. 760 850 850 1 750

15.06.–15.09. 900 930 930 1 890

15.09.–23.12. 760 850 850 1 750
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci. §
Komplexní léčebný pobyt
Termín L a L b L c L d

02.01.–15.01. 960 1 070 1 070 2 160

15.01.–15.06. 850 960 960 2 020

15.06.–15.09. 960 1 070 1 070 2 160

15.09.–23.12. 850 960 960 2 020
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

02.01.–15.01. 850 870 870 1 560

15.01.–15.06. 760 790 790 1 390

15.06.–15.09. 850 870 870 1 560

15.09.–23.12. 760 790 790 1 390
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Délka pobytu jsou 2 nebo 3 noci. §

Vyšné Ružbachy se nacházejí severovýchodně od Vy-
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LÁZEŇSKÉ DOMY  VYŠNÉ RUŽBACHY L14.OV.099
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LÁZEŇSKÉ DOMY

Apartmány se nacházejí v areálu termálního koupa-
liště Patince. V areálu se nachází venkovní a vnitřní 
bazény, tobogany, volejbalové hřiště, tenisový kurt, 
mini golf, fitness, bowling a tenis.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových apart-
mánech s možností přistýlky s vlastním sociálním za-
řízením, TV/SAT a plně vybavenou kuchyňkou.

STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost přípravy jídla 
ve vlastní kuchyňce apartmánu.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek cca 0,82 EUR/
osoba a den, platba na místě. Parkovné povinné 
cca 20 EUR/týden. Pro týdenní pobyty vstup k ven-
kovním bazénům cca 26 EUR/osoba a týden, dítě do 
12 let cca 13 EUR/dítě a týden, platba na místě. Pro 
krátkodobé pobyty vstup k venkovním bazénům 
cca 5 EUR/osoba a den, dítě do 12 let cca 2,5 EUR/
dítě a den, platba na místě.

Rekreační pobyt
Termín Apartmán 1/2 Apartmán 1/4 P
05.07.–16.08. 5 690 9 990 ZDARMA
Cena za celé apartmá/týden s vlastní stravou. Nástup na 
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.

Krátkodobý pobyt
Termín Apartmán 1/2 Apartmán 1/4 P
26.04.–30.09. 990 1 650 ZDARMA
Cena za celé apartmá/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt 
je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci

Apartmány se nacházejí v areálu termálního koupa-
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APARTMÁNY EMMA  PATINCE L14.OV.097



Rekreační zařízení v České Republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 27

Hotel Harmonia je moderní a nový hotel, zaměřený 
na relax a odpočinek. Celoročně je zde za poplatek 
možnost využít Wellness centra – krytý komplex 
se čtyřmi bazény s termální vodou, sauny, solárium, 
fitness, masáže. Venkovní bazény jsou v provozu jen 
v sezónu.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyř-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
a ledničkou.

STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu je snídaně.
SLEVY: 
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. 
PŘÍPLATKY: 
U víkendových pobytů nejsou v ceně vstupy na ba-
zény, které je zapotřebí uhradit na místě.

Rekreační pobyt L D 3–12
14.06.–31.08. 6 390 2 190

Cena na osobu/týden se snídaní a celodenními vstupy na 
venkovní bazény. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech 
s nástupem v sobotu (so–so). 

Víkendový pobyt L D 3–12
25.04.–02.11. 1 990 1 290

Cena na osobu/2 noci se snídaní. Termín: v týdenních cyk-
lech s nástupem v pátek (pá–ne). 

Víkendový pobyt na 3 noci L D 3–12
24.04.–02.11. 2 990 1 990

Cena na osobu/3 nocí se snídaní. Nástup na pobyt je v tý-
denních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne).

Hotel Harmonia je moderní a nový hotel, zaměřený 
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HOTEL HARMONIA  PATINCE L14.OV.101

Hotel Špičák*** se nachází na jižním svahu vrchu 
Pancíř v nadmořské výšce 1100 m v chráněné kra-
jinné oblasti Šumava na hranici NP Šumava. Ideální 
pro rodiny s dětmi (dětská herna, venkovní dětské 
hřiště, ohniště). Hostům je k dispozici restaurace, 
denní bar, letní terasa, sauna, posilovna, solárium, 
internet a elektronicky hlídané hotelové parkoviště.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 

přistýlky, s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeří formou bufetu 330 Kč/
osoba a večeře, dítě 6–12 let 220 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko v doprovodu 
dvou dospělých osob zdarma (max. 1 dítě). Dítě do 
12 let na přistýlce v doprovodu dvou dospělých osob 
zdarma (max. 1 dítě). Pobyt se psem zdarma (pouze 
1 na pokoji).
BONUS: Minigolf, šipky, stolní tenis, biliard, 
úschovna kol a lyží, dětská herna, internetový 
koutek, 10% sleva na denní SKI PASY do Ski Areálu 
Špičák, parkování a rekreační poplatek.

Hotel Horizont*** se nachází na jižním svahu vr-
chu Pancíř v nadmořské výšce 1100 m. Z hotelu je 
překrásný výhled na hřeben západní části Šumavy. 
Ve wellness areálu se nachází: hotelový bazén 
s protiproudem, vodopádem a masážními tryskami, 
whirlpool, Kneippův masážní vodní chodník, sauna, 
římské vonné lázně a relaxační místnost. V hotelu je 
k dispozici restaurace, denní bar, letní terasa, kuleč-
ník, minigolf, půjčovna horských kol a parkoviště.

UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky a s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeří formou bufetu 330 Kč/
osoba a večeře, dítě 6–12 let 220 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko v dopro-
vodu dvou dospělých osob zdarma (max. 1 dítě). 
Cena pro dítě na přistýlce platí pouze v doprovodu 
dvou dospělých osob. 
BONUS: Minigolf, šipky, stolní tenis, biliard, 
úschovna kol, dětská herna, internetový koutek, 
parkování a rekreační poplatek. 
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 250 Kč/den.

Termín L D 12 P D 12P 1/1

26.04.–30.06. 750 370 600 190 930

30.06.–02.09. 860 430 690 220 1 080

02.09.–25.12. 750 370 600 190 930
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mi-
nimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L D 12 P D 12P 1/1

26.04.–30.06. 810 410 610 210 1 010

30.06.–16.09. 920 460 740 230 1 150

16.09.–25.12. 810 410 610 210 1 010
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mi-
nimální délka pobytu jsou 2 noci.  §

Hotel Špičák*** se nachází na jižním svahu vrchu 
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HOTEL ŠPIČÁK  ŽELEZNÁ RUDA L14.OV.103

WELLNESS HOTEL HORIZONT  ŽELEZNÁ RUDA L14.OV.102

Hotel Srní**** je umístěný na okraji obce Srní, upro-
střed nádherné šumavské přírody v Kašperských 
horách. Pro všechny, kteří chtějí prožít dovolenou 
v zachovalé přírodě je Šumava kolem Srní dokonalým 
místem pro odpočinek. Okolí kolem Srní je vhodné 
pro turistiku a cykloturistiku. V hotelu je sauna, ma-
sáže, masážní vana, bowling a solárium. Hoteloví 
hosté mají zdarma vstup do krytého vyhřívaného 
bazénu (25 x 12,5 m). 
UBYTOVÁNÍ:
a) Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, 
trezorem a rádiem. Pokoj s balkonem za příplatek.

b) Ve dvoulůžkových a třílůžkových siute s možností 
dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem a rádiem.
Celá ubytovací část je nekuřácká a nekuřácká je i jídla 
s restaurací.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Večeře (bu-
fet) 350 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 180 Kč/dítě 
a večeře.
SLEVY:
Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní zdarma (při ob-
sazení pevných lůžek). Dítě do 12 let na lůžku 50%.
PŘÍPLATKY:
Neobsazené lůžko 50%. Pobyt na jednu noc 170 Kč/
osoba a noc. Pokoj s balkonem 50 Kč/osoba a noc. 
Pobyt se zvířetem 250 Kč/den. Rekreační poplatek 
20 Kč/osoba a den, platba na místě. Parkovné 50 Kč/
auto a noc.
DOPRAVA:
Autem směr Strakonice, Sušice okres Klatovy a dále 
do Srní.

Nově zrekonstruovaný Penzion Thallerův dům, se 
svou osobitou atmosférou, se nachází v historickém 
centru města. Původně pozdně gotický objekt dolo-
žen v 15. století, upraven v renesanci a zcela přesta-
věný a zvýšený kolem roku 1840.
Milovníci rybolovu mohou využít soukromého ryb-
níku, který se nachází 10km od Českého Krumlova, 
a tak se potěšit z vlastního úlovku. Dále můžete vy-
užít plaveckého bazénu a sportovního centra, které 
se nacházejí 200m od penzionu.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky. Každý pokoj je vybaven vlastním 
sociálním zařízením s vanou nebo sprchovým kou-
tem, kuchyňkou, TV/SAT a internetovým připojením. 
U většiny pokojů je krásný výhled na zámek.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu podávána 
v restauraci Maštal. 
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Akce 
7=6 nocí (1 noc zdarma).

PŘÍPLATKY:
Dětská postýlka 110 Kč/den. Pobyt se psem 100 Kč/
den. Přistýlka v pokoji č. 2–7 300 Kč/osoba a noc se 
snídaní. Parkování 120 Kč/den.

Termín L a L b P a P b

26.04.–29.06. 990 1 190 740 940

29.06.–31.08. 1 090 1 290 840 1 040

01.09.–28.10. 990 1 190 740 940
Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu, sauny, 
parní kabiny, stolní tenis, úschovna kol a Wi-Fi. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Uvedené ceny jsou pro pobytu od 
2 noci. Pobyt na 1 noc je za příplatek. §

Termín Pokoj č. 2,4,6 Pokoj č. 3,5
 2 os. 3 os. 4 os. 1 os. 2 os.

18.04.–19.06. 690 560 490 990 690

19.06.–01.10. 790 630 540 1 190 740

01.10.–01.11. 690 560 490 990 690
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. Akce 7=6 nocí.

Termín Pokoj č. 7 Pokoj č. 1
 2 os. 3 os. 4 os. 1 os. 2 os.

18.04.–19.06. 790 630 540 990 590

19.06.–01.10. 890 690 590 1 090 640

01.10.–01.11. 790 630 540 990 590
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. Akce 7=6 nocí.

Hotel Srní**** je umístěný na okraji obce Srní, upro-
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HOTEL SRNÍ  SRNÍ L14.OV.105 PENZION THALLERŮV DŮM  ČESKÝ KRUMLOV L14.OV.106PENZION THALLERŮV DŮM

Depandance Šumava leží v obci Srní v nenarušené 
přírodě Národního parku Šumava. V nedalekém ho-
telu Srní (cca 150 m) je možno zdarma využívat krytý 
bazén s vyhřívanou vodou. 
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 350 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 180 Kč/
dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní zdarma 
(při obsazení pevných lůžek). 
PŘÍPLATKY: Neobsazené lůžko 50%. Pobyt na jednu 
noc 170 Kč/osoba a noc. Pokoj s balkonem 50 Kč/
osoba a noc. Pobyt se zvířetem 250 Kč/den. Rekre-
ační poplatek 20 Kč/osoba a den, platba na místě. 
Parkovné 50 Kč/auto a noc.

Termín L D 12 p

26.04.–29.06. 760 380 510

29.06.–31.08. 820 410 560

31.08.–28.10. 760 380 510
Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu, sauny, 
parní kabiny, stolní tenis, úschovna kol a Wi-Fi. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Ceny jsou uvedené pro pobytu od 
2 noci. Pobyt na 1 noc je za příplatek. §

Depandance Šumava leží v obci Srní v nenarušené
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DEPANDANCE ŠUMAVA  SRNÍ L14.OV.104



Rekreační zařízení v České Republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.28

Hotel byl nedávno rekonstruován a nachází se 30 
m od Lipenské přehrady s travnatou i písčitou pláží. 
Hotel Racek se nachází v nejrozsáhlejší rekreační ob-
lasti 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 rekon-
strukcí a renovací ubytovacího a gastronomického 
provozu. Svým širokým spektrem poskytovaných 
služeb je předurčený k relaxaci, ale i ke strávení ak-
tivní 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 
koutek s pískovištěm a multifunkční sportovní hřiště. 
Je zde možnost vodních sportů a koupání s písčitou 
nebo travnatou pláží nabízí cca 30 metrů vzdálené 
Lipenské jezero.
Parkoviště se nachází přímo před hotelem. Pro cyk-
listy a motorkáře máme připravené uzamykatelné 
prostory.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou při-
stýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, vy-
soušečem vlasů, minibarem a připojením k internetu 
přes Wi-Fi.
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových chatkách se spo-
lečným sociálním zařízením. Chatky jsou umístěny na 
břehu Lipenského jezera.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupení 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. Akce 
7=6 nocí (platí celoročně) pouze při ubytování 
v hotelu.
PŘÍPLATKY: Pobyt se zvířetem 80 Kč/den. Dětská 
postýlka 120 Kč/dítě a noc. Rekreační poplatek 
21 Kč/osoba a den, platba na místě. 

Sporthotel Barborka je situován v lese, necelý km od 
zámku Hluboká. Přívlastek „sport“ má tento hotel 
zcela zaslouženě, neboť se může pochlubit areá-
lem s 25 m dlouhým venkovním bazénem, saunou, 
dvěma hřišti pro míčové sporty, velkou loukou, ohniš-
těm, pingpongovými 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 bun-
galovech s vlastním sociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze, dle druhu 
pobytu. Možnost dokoupení večeří 145 Kč/osoba 
a večeře, dítě do 10 let 95 Kč/dítě a večeře.

SLEVY:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko v hotelu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Závěrečný úklid není zahrnut v ceně ubytování, bun-
galov je nutno předat na konci pobytu uklizený. 
Úklid bungalovu je možné objednat za poplatek 
500 Kč, platba na místě. Elektrické topení v bunga-
lovu 200 Kč/pobyt, platba na místě. 
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na 
místě. Pobyt se psem 150 Kč/den. 

Penzion Maštal se nachází v podloubí v horní části ná-
městí. Tento malý příjemný penzion s výhledem na 
zámek má kapacitu 10 lůžek. Můžete využít plavec-
kého bazénu a sportovního centra, které se nacházejí 
200 m od penzionu.

UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a čtyřlůžkovém 
pokoji. Pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním 
zařízením se sprchovým koutem, TV/SAT, interne-
tovým připojením a čtyřlůžkový pokoj kuchyňským 
koutem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou 
bufetu.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. 
Akce 7=6 nocí(1 noc zdarma).
PŘÍPLATKY: 
Dětská postýlka 110 Kč/den. Pobyt se psem 100 Kč/
den. Parkování 120 Kč/den.

Hotel se nachází ve městě Hluboká nad Vltavou, jež 
je jedním z nejkrásnějších koutů jak Jihočeského 
kraje, tak celé České republiky a je ideálním místem 
pro trávení dovolené. V hotelu je nekuřácká restau-
race, kterou je také možno využít jako konferenční 
sál s dataprojektorem, připojením k internetu 
a televizním okruhem. Sál lze i využít pro pořádání 
svateb, rautů, banketů, firemních večírků, koktejlů, 

večírku s hudbou atd. Součástí hotelu je i restaurace 
Na Růžku a stylová sklepní vinárna Šatlava.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením s možností přistýlky, TV/SAT, 
připojením na internet a telefonem nebo v apartmá. 
Část pokojů je s výhledem na náměstí a část na gol-
fové hřiště.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně formou švédských stolů.
SLEVY: Děti do 6 let bez nároku na lůžko jsou zdarma. 
Děti 6–12 let mají slevu 50%. Parkování zdarma.
PŘÍPLATKY: Dětská postýlka 250 Kč/noc. Pes 200 Kč/
den.

Hotel
Termín L P 1/1

02.01.–26.10. 650 300 800
Cena za osobu/noc se snídaní, parkováním a připojením 
k internetu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka po-
bytu jsou 2 noci. Akce 7= 6 nocí celoročně. §
Chatky
Termín 1 a 2 noci 3 a více nocí
 L D 10 L D 10

02.01.–26.10. 370 340 320 290
Cena za osobu/noc se snídaní a parkováním. Nástup možný 
kdykoliv.  §

Rekreační pobyt
Termín L 1/2 L 1/3 L 1/4 Bungalov

26.04.–31.05. 530 450 420 370

31.05.–28.06. 670 550 510 430

28.06.–23.08. 760 620 570 450

23.08.–20.09. 670 550 510 430

20.09.–01.11. 530 450 420 370
Cena na osobu/noc se snídani. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín 28.06.–23.08. 
kdy je minimální délka pobytu 7 nocí s nástupem v sobotu. §
Zvýhodněné týdenní pobyty
Termín L D 6–15

31.05.–28.06. 4 490 2 290

28.06.–23.08. 5 850 2 930

23.08.–20.09. 4 490 2 290
Cena na osobu/týden s polopenzí. Nástup: v týdenních cyk-
lech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze zkrátit. §

Termín Pokoj č. 1 Pokoj č. 2,3,4
 2 os. 3 os. 4 os. 1 os. 2 os.

18.04.–19.06. 740 590 520 990 590

19.06.–01.10. 840 660 570 1 190 690

01.10.–01.11. 740 590 520 990 590
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. Akce 7=6 nocí.

Termín L  P 1/1 Ap.

26.04.–01.11. 950 500 1 400 1 200

Cena na osobu/noc se snídani, parkováním a rekreačním 
poplatkem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Hotel byl nedávno rekonstruován a nachází se 30H
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HOTEL RACEK  ČERNÁ V POŠUMAVÍ L14.OV.108

SPORTHOTEL BARBORKA  HLUBOKÁ NAD VLTAVOU L14.OV.109

PENZION MAŠTAL  ČESKÝ KRUMLOV L14.OV.107

HOTEL ZÁVIŠ Z FALKENŠTEJNA  HLUBOKÁ NAD VLTAVOU L14.OV.111

Hotel SPORT Zruč leží v klidné části obce Zruč – Senec, 
je vzdálen 7 km od centra města Plzeň. V hotelu se 
nachází restaurace s terasou, recepce s nepřetržitým 
provozem, fax, relaxační centrum s fitness, saunou 
a vířivkou, k dispozici je masér, vedle hotelové terasy 
minigolfové hřiště, uzavřené parkoviště. 
Hotel je součástí sportovního areálu, ve kterém na-
jdete 5 tenisových kurtů, 2 hřiště na plážový volej-
bal, hřiště na nohejbal a volejbal, víceúčelové hřiště, 
2 venkovní stoly na ping pong, trampolínu.
V obci Zruč můžete navštívit unikátní muzeum leta-
del a vojenské techniky Air Park. Pouhé 3 km od ho-
telu se nachází Velký Bolevecký rybník s písečnými 
plážemi, patřící svojí rozlohou přes 50 ha k největším 
rybníkům v Plzeňském kraji. V okolí je velké množ-
ství pěších a cyklotras, které Vás zavedou např. ke 

zřícenině hradu Věžka, tzv. Čertovu mlýnu, na Ma-
lochovu skalku.  
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích. Všechny 
jsou vybaveny LCD TV/SAT, telefonem s přímou 
volbou, vysokorychlostním internetem, trezorem, 
minibarem, koupelnou s WC, sprchou nebo vanou, 
vysoušečem vlasů a hotelovou kosmetikou. 
STRAVOVÁNÍ:
Snídaně formou bufetu. 
SLEVY:
Parkování zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 180 Kč. Dětská postýlka 190 Kč/noc.

Rekreační pobyt 1–2 noci
Termín L 1/2  L 1/3 L 1/1 

26.04.–01.11. 990 850 1 380
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Ná-
stup možný kdykoliv. 

Rekreační pobyt 3–5 nocí
Termín L 1/2  L 1/3 L 1/1 

26.04.–01.11. 890 760 1 240
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Ná-
stup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Rekreační pobyt 6 a více nocí
Termín L 1/2  L 1/3 L 1/1 

26.04.–01.11. 790 680 1 110
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Ná-
stup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.

Hotel SPORT Zruč leží v klidné části obce Zruč – Senec, zřícenině hradu Věžka, tzv. Čertovu mlýnu, na Ma-zř
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HOTEL SPORT ZRUČ  ZRUČ  SENEC L14.OV.110



Rekreační zařízení v České Republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 29

Hotel GRAND stojí v městečku, které se stalo po roce 
1862 výletním cílem movitějších Pražanů. GRAND 
je vzdálen jen pár minut od historicko-obchodního 
středu městečka. Pro zájemce hotel zajistí v místě či 
blízkém okolí nejen bowling, golfové hřiště, tenisové 
kurty, squash, ale také jízdu na koních, tenis, jízdu na 
kánoích či, pro zdejší kraj typický, rybolov atp.

UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových až třílůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT 
a telefonem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně (formou stu-
deného bufetu). Oběd, večeře 145 Kč/osoba a oběd, 
večeře. Dítě do 10 let 80 Kč/dítě a oběd, večeře. 
Večeře a oběd jsou podávány formou menu o dvou 
chodech.
SLEVY: Dítě do 6 let na přistýlce se snídani je 
zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 10 Kč/den (osoby 
18–70 let), platba na místě. Pobyt se psem 50–
100 Kč/den dle termínu.

Apartmány se nacházejí na okraji obce Slapy nad 
Vltavou cca 1,5 km od přehrady s pláží. U apartmánů 
můžete využít posezeni u zahradního krbu s grilem 
a udírnou nebo koupaní v bazénu. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvou apartmánech pro 4 a 7 osob, 
celkem pro 11 osob.
Apartmán 1/7: (2x2 a 1x3) nachází se v přízemí 
a v 1. patře. V přízemí se nachází obývací pokoj s dvou-
válendou, TV/SAT a vlastním sociálním zařízením. 

V 1. patře se nachází jídelna pro 7 osob s kuchyňským 
koutem a 2 ložnic s dvoulůžkem. Apartmán 1/4: 
nachází se v přízemí. Pokoj se skládá z dvojlůžka, 
dvou válend a TV/SAT. Kuchyň s jídelním koutem pro 
4 osoby, další místnost je WC se sprchovým koutem. 
V sezóně se prodává pouze celý objekt.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídel v plně 
vybavené kuchyňce apartmánu.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 12 Kč/osoba a den 
(osoby od 15 let), platba na místě. Spotřeba elek-
trické energie 5 Kč/kWh. Kauce 2 000 Kč velké 
apartmá, kauce 1 000 Kč malé apartmá. Domácí 
zvíře 50 Kč/den.
BONUS: Parkování pro 2 auta u apartmánů zdarma.

Nově zrekonstruovaná Rezidence Fami se nachází 
v klidné části lázeňského městečka Staré Splavy cca 
300 m od pláže Máchova jezera, za nepříznivého po-
časí můžete využít krytý bazén vzdálený 250 m a nyní 
nově krytý aquapark vzdálený jen 15 min. autem. 
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením. Všechny pokoje mají moderní 

designový nábytek, možnost zapůjčení TV/SAT s di-
gitálním příjmem, internetové připojení přes Wi-Fi, 
kvalitní froté ručníky, přírodní luxusní hotelová kos-
metika a froté velur pantofle.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně formou bufetu.
SLEVY:  Dítě do 5 let se snídaní bez nároku na lůžko 
zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 100 Kč/noc. Televizor 
100 Kč/den, chladnička 100 Kč/den, horské kolo 
200 Kč/den, stolní tenis 200 Kč/den.

Rekreační střediska Intergast a Lenka se nacházejí 
v krásné krajině Máchova jezera, které má k dispozici 
čtyři pláže a aquapark. Jsou vzdálena cca 800 m od je-
zera. Areál středisek návštěvníkům nabízí restauraci, 
volejbalové hřiště, stolní tenis, dětské hřiště, fotba-
lové hřiště, společenskou místnost s TV a videem. 
UBYTOVÁNÍ:
RS Intergast – ve čtyřlůžkových chatkách (2 lůžka 
v přízemí, 2 místa v podkroví), společné sociální 

zařízení pro celé středisko, přímotopné el. panely – 
za příplatek. RS Lenka – v pětilůžkových chatách 
(1 dvoulůžkový pokoj a 1 třílůžkový pokoj), společné 
sociální zařízení pro celé středisko.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře jednotné menu). 
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/den (osoby 
starší 18ti let). Parkovné pro MU Doksy 75 Kč / týden, 
pro Městské lesy Doksy 100 Kč. Pobyt se zvířetem 
není dovoleno.

Chatová osada je umístěna v lesoparku na okraji 
města. Na své si zde přijdou především milovnici 
cyklistiky, turistiky a koupáni.

UBYTOVÁNÍ:
Ve čtyřlůžkových chatkách s terasou, jednoduše 
vybavených (stůl, židle, skříň, skříňka, 2 válendy + 
1 palanda). Ložní prádlo vlastní nebo za poplatek. 
Společné sociální zařízení v hlavní budově. V chatkách 
je elektrická zásuvka pouze na holicí strojek. Možnost 
zapůjčení ledničky (nutno objednat předem).
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní strava. Možnost stravování v restauraci s vel-
kou terasou. Povolen vlastní vařič, pouze propanbu-
tanový a vlastní nádobí.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 20 Kč/den. Rekreační poplatek 7 Kč/
osoba a den, platba na místě.

Pension Fami se nachází v klidné části lázeňského 
městečka Staré Splavy cca 300 m od Máchova jezera. 
V penzionu je restaurace s venkovní terasou a mož-
ností 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 zastřešené v nafukovací hale, třemi kurty 

na volejbal, nohejbal a tělocvična s fitness, saunou 
a soláriem.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně.
SLEVY: Dítě do 5 let se snídaní bez nároku na lůžko 
zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 100 Kč/noc, televizor 
100 Kč/den, chladnička 100 Kč/den, horské kolo 
200 Kč/den, stolní tenis 200 Kč/den.

Termín L 1/2 L 1/3 p D 5–10 P

17.04.–01.10. 530 500 470 270

01.10.–23.12. 440 420 380 200

Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín Malé apartmá Velké apartmá Celý objekt
 (4 lůžka) (7 lůžek)

03.05.–25.10. 5 000 8 800 13 800
Cena za apartmá nebo objekt/týden s vlastní stravou. Ná-
stup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu.

Termín L D 5–12 D 12 p

26.04.–14.06. 570 390 390

14.06.–23.08. 690 480 480

23.08.–25.10. 570 390 390
Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Ná-
stup: v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Minimální 
délka pobytu v hlavni sezónu je 7 nocí. V mimosezónu Akce 
7=6 nocí. V mimosezóně jsou možné zkrácené a víkendové 
pobyty.

RS Intergast L D 3–7 D 7–12

25.05.–14.09. 430 300 220
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
RS Lenka L D 3–7 D 7–12

25.05.–14.09. 470 320 250
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín chatka 1/4

16.05.–14.09. 700

Cena za celou chatku/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt 
je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L D 5–12 D 12 p

26.04.–14.06. 450 300 300

14.06.–23.08. 540 380 380

23.08.–25.10. 450 300 300

Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Ná-
stup: v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Minimální 
délka pobytu v hlavni sezónu je 7 nocí. V mimosezónu Akce 
7=6 nocí. V mimosezóně jsou možné zkrácené a víkendové 
pobyty.

Hotel GRAND stojí v městečku, které se stalo po roce

UB
po
a t
ST
de
ve
Ve
ch
SL
zd
PŘ
18
10

Apartmány se nacházejí na okraji obce Slapy nad

V 1
ko
na
dv
4 o
V s
ST
vy
PŘ
(os
tri

Nově zrekonstruovaná Rezidence Fami se nacházíN

de
git
kv
m
ST
SL
zd
PŘ
10
20

T

Rekreační střediska Intergast a Lenka se nacházejí 

za
za
(1 
so
ST
fo
SL
PŘ
sta
pr
ne

Chatová osada je umístěna v lesoparku na okraji

UB
Ve
vy
1 p
Sp
je 
za
ST
Vla
ko
ta
PŘ
Po
os

T

1

Pension Fami se nachází v klidné části lázeňského 

na
a s
UB
po
ST
SL
zd
PŘ
10
20

T

2

HOTEL GRAND  ŘEVNICE L14.OV.112 APARTMÁNY SLAPY VENTA  SLAPY NAD VLTAVOU L14.OV.113

REZIDENCE FAMI  MÁCHOVO JEZERO L14.OV.115

RS INTERGAST, RS LENKA  MÁCHOVO JEZERO  STARÉ SPLAVY L14.OV.116

CHATOVÁ OSADA POHÁDKA  BĚLÁ POD BEZDĚZEM L14.OV.118

PENZION FAMI  MÁCHOVO JEZERO L14.OV.114

Hotel Babylon**** se nachází 150 m od centra města. 
Hotel je součástí krytého komplexu CENTRUM BABY-
LON. CENTRUM BABYLON zahrnuje velký aquapark, 
lunapark a IQpark (desítky interaktivních, zábavných 
i poučných exponátů z nejrůznějších oblastí lidského 
života), nákupní městečko, zábavní zónu, restaurace, 
snack bar, vinárnu, kavárny, pivní bar a bowling.
Součástí komplexu je kryté parkoviště. Hostům je 
k dispozici bezplatný denní tisk, kadeřník, kosmetické 
studio, opatrování dětí, půjčovna společenských her, 
půjčovna sportovního vybavení, úschovna cenných 
předmětů a úschovna jízdních kol.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Čtyřlůž-
kové pokoje jsou dvoupokojové. Všechny pokoje jsou 
pohodlně vybavené s vlastním sociálním zařízením, 

TV/SAT, minibarem, trezorem a možností připojení 
na internet.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupení večeří 300 Kč/osoba a večeře, dítě 3–12 let 
190 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko v doprovodu dvou 
dospělých zdarma. Akce 7=6 nocí a 14=11 nocí. 
PŘÍPLATKY:
Parkovné 120 Kč/den. Dětská postýlka 280 Kč/noc. 
Pobyt se psem 250 Kč/noc.

Rekreační pobyt
Termín 1/2 1/3  1/4 1/4 
    s palandou

01.04.–31.10. 1 490 1 330 1 240 990
Cena za osobu/noc se snídani, rekreačním poplatkem, neo-
mezeným vstupem do AQUAPARKU, LUNAPARKU a IQPARKU 
po celou dobu pobytu. §
Rodinný pobyt
Termín 2 dospělé os.  3 dospělé os.
 + 1 dítě  + 2 děti  + 1 dítě
 3–12 let 3–12 let 3–12 let

01.04.–31.10. 1 060 950 1 120
Cena za osobu/noc se snídani, rekreačním poplatkem, neo-
mezeným vstupem do AQUAPARKU, LUNAPARKU a IQPARKU 
po celou dobu pobytu.
V případě obsazením pokoje 1 dospělou osobou a 1–3 dětmi 
3–12 let cenu Vám rádi sdělíme. §

Hotel Babylon**** se nachází 150 m od centra města. TV/SAT, minibarem, trezorem a možností připojení 

HOTEL BABYLON  LIBEREC L14.OV.117
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Rekreační zařízení v České Republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.30

Hotel Star leží v srdci Krkonoš přímo ve středu ly-
žařského a turistického střediska Benecko. Hotel je 
vhodný pro dovolenou v každém ročním období.
V okolí najdete volejbalové, fotbalové hřiště, disko-
téky a bowling. Přímo v hotelu je hotelová restaurace 
s terasou, bar, herna se stolním tenisem, půjčovna 

horských kol, sauna s bazénkem a s vířivou masážní 
vanou. Na každém patře je společenská místnost 
nebo dětský koutek.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT a balkonem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře 3 chodové menu).
SLEVY:
Parkování zdarma. Dítě do 3 let bez nároku na služby 
zdarma. Sleva 10% za včasný nákup do 31.03.2014 na 
termíny 01.05.–31.10.2013.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 100 Kč/den.

Hotel Orion*** leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu 
lyžařského a turistického střediska Benecko. V hotelu 
můžete využít restauraci s Wi-Fi připojením k inter-
netu, dětskou hernu, stolní tenis, hernu s kulečníkem, 
solním fotbálkem a šipkami. V hotelu je také relax 
centrum s vířivkou a saunou. V létě je Benecko ide-
ální výchozí bod jak pro pěší tak i pro cykloturistiku. 

Oblíbeným turistickým cílem je vrchol hory Žalý, na 
kterém stojí historická rozhledna z roku 1892. Ze 
Žalého lze za dobrých klimatických podmínek vidět 
Kotel, mohylu Hanče a Vrbaty na Zlatém návrší, Med-
vědín, Černou horu i Sněžku. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT 
a balkonem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
formou bufetu, večeře 3 chodové menu).
SLEVY: Parkování zdarma. Dítě do 3 let bez nároku 
na služby zdarma. Dětská postýlka zdarma. Sleva 
10% za včasný nákup do 31.03.2014 na termíny 
01.05.–31.10.2013.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 100 Kč/den.

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 ba-
zén 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, oh-
niště, venkovní dětské hřiště, půjčovna loděk, kol 
a sportovního náčiní. 
V ceně pobytu je zahrnuto:
Celodenní přístup do venkovního areálu (venkovní vy-
hřívaný bazén 20 m + brouzdaliště), 2 hodiny denně 
vstup do areálu AQUA CENTRA (krytý bazén, masážní 
vana, parní sauna, infra kabina), sportovní baget (dle 
vlastního výběru ze všech sportovišť hotelu), dětský 
koutek, houpačky, parkování u hotelu, terasa, fitness, 
tělocvična, univerzální hřiště, dětské hřiště.

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, balkonem, TV/SAT, telefon, mi-
nibar a připojení na internet. Třílůžkové pokoje mají 
možnost přistýlky.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou švédských 
stolů a večeře formou výběrem ze 4 menu). Možnost 
dokoupení obědů 1 100 Kč/osoba a týden, dítě do 
12 let 700 Kč/dítě a týden.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 100 Kč/den, platba na místě. 

Chatový areál se rozkládá na pokraji jehličnatého lesa 
1,5 km od Police nad Metují. Pro sportovní využití je 
k dispozici volejbalové hřiště, stolní tenis a kulečník. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
chatkách (palandová lůžka), jednoduše vybavené 
s venkovní verandou, TV, skříň, stolek, židle. V chat-
kách je elektrická zásuvka. Ve čtyřlůžkových chat-
kách možnost dvou přistýlek. Ve dvoulůžkových 
chatkách možnost jedné přistýlky.

a) společné sociální zařízení, v chatkách není umy-
vadlo, WC, sprcha
b) vlastní sociální zařízení (sprcha, WC, umyvadlo) 
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze. 
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. 
Parkování v areálu zdarma. Akce 7=6 nocí (1 noc 
zdarma) platí v termínu do 28.06. a od 30.08.2014.
PŘÍPLATKY: Neobsazené lůžko 70 Kč/ noc. Pobyt se 
psem 50 Kč/den.

Hotel Horal**** se nachází na úpatí Kozích hřbetů 
v části Špindlerova Mlýna zvané Svatý Petr a leží 
v nadmořské výšce 900 m.n.m. Hotel je vzdálen cca 
1,5 km od centra města Špindlerův Mlýn. Poloha 
hotelu Horal je ideálním výchozím místem jak pro 
letní pěší turistiku, tak i pro zimní běžecké trasy po 
hřebenech Krkonoš. Hotel je vhodný pro relaxační 
a sportovní pobyty, pro rodiny s dětmi a také pro 
konferenční turistiku.
Příjemně relaxovat je možné v nově vybudovaném 
Relax centru (bazén, sauna, whirlpool, parní lázeň, 
floating,…). Hotel nabízí také ideální podmínky pro 
kongresovou turistiku a firemní akce. K dispozici je 
kongresový sál s kapacitou až pro 300 osob.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích po rekonstrukci zmoder-
nizovány, s možností přistýlky s vlastním sociálním 

zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, trezorem, fé-
nem, balkonem s výhledem do údolí Sv. Petra.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně. Večeře formou bufetu 280 Kč/
osoba a večeře, dítě do 12 let 140 Kč/dítě a večeře. 
DĚTSKÉ SLEVY:
Dítě do 12 let na přistýlce se 2 dospělými osobami 
zdarma. 
Rodinné ubytování (dva dvoulůžkové pokoje vedle 
sebe nepropojené) na dvě plně platící osoby je sleva 
pro děti na lůžku 0–12 let zdarma, 12–18 let sleva 
50%. 
SLEVY:
10% sleva za včasný nákup 45 dní před nástupem 
na pobyt, pobyt musí být celý zaplacen.
14=10 – 14 nocí za cenu pobytu na 10 nocí, 4 noci 
zdarma. 
5=4 – 5 nocí za cenu pobytu na 4 noci, 1 noc zdarma. 
20% sleva na konzumaci v restaurantu Panorama 
a Snowboard baru každý den od 12:00 do 15:00, 10% 
slevu na procedury v relax centru.
BONUS:
Při pobytu na 7 a více nocí cena obsahuje navíc 1x 
vstup na 2 hodiny do sauny a páry. Při pobytu na 
7 a více nocí, polopenze = plná penze (oběd formou 
2 chodového menu nebo balíček).
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 250 Kč/den. Parkovné 150 Kč/den.

Termín L D 3–12

26.04.–30.11. 480 290
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L D 3–12

26.04.–30.11. 480 290
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L D 3–12 P D 3–12 p

28.06.–23.08. 6 690 6 190 4 290 3 690
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. §

Chatky se společným sociálním zařízením
Termín L 1/2  L 1/4  D 3–15  P 

16.05.–21.09. 350 300 265 265
Ceny za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. Mi-
nimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Chatky s vlastním sociálním zařízením
Termín L 1/2 L 1/4  D 3–15  P 

16.05.–21.09. 465 415 375 375
Ceny za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. Mi-
nimální délka pobytu je 7 nocí. §

Termín L  P  L 1/1 

05.04.–14.04. 720 360 720

14.04.–21.04. 790 390 790

21.04.–24.05. 720 360 720

24.05.–28.06. 790 390 790

28.06.–23.08. 910 460 910

23.08.–13.09. 850 430 850

13.09.–01.11. 790 390 790

01.11.–29.11. 720 360 720
Cena na osobu/noc se snídaní a volným vstupem do bazénu, 
whirlpool a posilovny každý den 7–22 hodin, animační 
program pro děti (červenec – srpen) denně út–ne, rekreační 
poplatek. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 
jsou 3 noci. §

Hotel Star leží v srdci Krkonoš přímo ve středu ly-
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HOTEL STAR  ŠTĚPANICKÁ LHOTA L14.OV.121

HOTEL ORION  ŠTĚPANICKÁ LHOTA L14.OV.122 HOTEL JEZERKA  SEČ  ÚSTUPKY L14.OV.123

CHATOVÝ AREÁL ZDĚŘINA  POLICE NAD METUJÍ L14.OV.124

HOTEL HORAL  ŠPINDLERŮV MLÝN L14.OV.120
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Hotel Karel IV. má optimální polohu vzhledem k tomu, 
že se nachází několik minut od centra města v klidné 
vilové čtvrti v blízkosti rozlehlého parku, na který 
navazuje údolí řeky Jizery. 
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT, připojením k internetu, 

většina pokojů má minibar. Všechny pokoje jsou 
nekuřácké.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Večeře 145 Kč/osoba a večeře, děti do 12 let 90 Kč/
dítě a večeře.
BONUS: Vstup do hotelového bazénu, uzavřené par-
koviště, kolárna a připojení k internetu zdarma.
PŘÍPLATKY: Příplatek za pokoj s balkonem, lednič-
kou a internetem 135 Kč/noc, pokoje jsou situovány 
do zahrady. Dětská postýlka 115 Kč/noc. Pobyt se 
psem 100 Kč/den. Rekreační poplatek 21 Kč/osoba 
a noc, platba na místě.

Termín L D 2–12 D 2–12 p 1/1

01.01.–28.06. 580 500 310 990

28.06.–31.08. 630 500 310 1 030

31.08.–31.12. 580 500 310 990
Cena na osobu/noc se snídani, vstupem do hotelového ba-
zénu a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka 
pobytu jsou 2 noci, v termínu 28.06.–31.08. je 7 nocí. §

Hotel Karel IV. má optimální polohu vzhledem k tomu, 
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HOTEL KAREL IV.  TURNOV L14.OV.119



Rekreační zařízení v České Republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 31

Hotel Jehla se nachází přímo v srdci Českomoravské 
vrchoviny na okraji Žďáru nad Sázavou v krajině Žďár-
ských vrchů.  
V hotelu je nonstop provozem recepce, kongresový 
sál, moderní nekuřácká hotelová restaurace, letní 
zahrádka. Široká škála služeb včetně kadeřnictví, ma-
sážního salonu, nehtového studia, solária, ajurvéd-
ské salonní terapie, úschovny kol, internet místnost, 

připojení Wi-Fi ve veřejných prostorech hotelu Jehla 
a parkoviště.
UBYTOVÁNÍ:
a) dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlast-
ním sociálním zařízením (sprchový kout), TV, telefo-
nem a lednicí. Část pokojů je s lodžii.
b) dvoulůžkové pokoje Premium s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením (sprchový kout), TV, 
telefonem a lednicí. Část pokojů je s lodžii.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bohatého bufetu. 
Možnost dokoupení večeří a obědů na místě.
SLEVY: Děti do 6 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY: 
Pobyt se psem malého plemene 50 Kč/noc. 

Termín L a L b P D 6–15 P 1/1

02.01.–01.11. 825 1 150 510 270 1 150
Cena za osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. 

Hotel Jehla se nachází přímo v srdci Českomoravské 
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HOTEL JEHLA  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU L14.OV.125

Tento stylový hotel rodinného typu, který je zasa-
zen do nádherného prostředí příměstské rekreační 
oblasti, byl po rekonstrukci otevřen v roce 2000. Leží 
u hráze Pilské vodní nádrže (55 ha), která je obklo-
pena lesem chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. 
V areálu hotelu je celoročně otevřena restaurace s vy-
hlášenou kuchyní a letní terasou s altánem.

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistý-
lek s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a telefon.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení 
polopenze na místě.
DOPRAVA:
Autem směr Žďár nad Sázavou, dále směr k Pilské 
nádrži, odbočit doleva k hotelu. Parkování bez 
poplatků.

Moderní hotel se nachází na břehu rybníka v chrá-
něné krajinné oblasti Žďárské vrchy. K dispozici 
restaurace, denní bar, krytý bazén, sauna, masáže, 
minigolf, hřiště, kulečník, tenisový kurt, stolní tenis.
UBYTOVÁNÍ:
a) Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s nere-
konstruovaným sociálním zařízením, telefonem, TV/
SAT, rádiem a balkonem. 
b) Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 

a třílůžkové pokoje s rekonstruovaným sociálním 
zařízením, telefonem, TV/SAT, rádiem a balkonem. 
STRAVOVÁNÍ:  V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Večeře výběr ze 3 menu 200 Kč/osoba a večeře. Dítě 
do 12 let 100 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Ceny pro dítě 3–12 let platí jen v doprovodu 
dospělé osoby na pokoji.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 150 Kč/pes a den. 

Penzion se nachází v překrásném údolí zlatonosné 
řeky Olešnice na hranici CHKO Hrubého Jeseníku 
v Dolním Údolí. Četné turistické a cykloturistické trasy. 
Koupání – díky blízkosti polských hranic je možno 
navštívit Otmuchowské a Niské jezera, která nabízejí 
dokonalé využití všech vodních sportů. V penzionu 
je stylová restaurace s krbem a nekuřáckou jídelnou 
s vyhlášenou domácí kuchyní, dětské hřiště, sauna, 
bazén pro ochlazení po saunování, v létě možnost 

využití bazénu i s protiproudem, vnitřní vířivá vana 
pro 4–6 osob a společenská místnost. Pobyt je 
možný v průběhu celého roku. Každé roční období 
má své nezapomenutelné kouzlo
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením a připojením k internetu 
přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je polopenze. Snídaně je formou bu-
fetu, večeře je výběr ze 2 menu.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den. Pobyt se psem 
50 Kč/den. Neobsazené lůžko 110 Kč/noc. Pobyt jen 
na jednu noc 110 Kč/osoba a noc.

Chatky jsou vhodné pro rodinnou nebo cyklistickou 
dovolenou nedaleko Moravské Třebové. Součástí are-
álu je víceúčelové hřiště a altán s občerstvením.
UBYTOVÁNÍ:
V malých chatách pro 4 a 6 osob, chatky mají vyba-
venou kuchyň, jednu ložnici, vlastní sociální zařízení 
a venkovní krb s možností grilování. 

Ve velkých chatách pro 8 osob, tyto chatky mají tři lož-
nice s vlastním sociálním zařízením. Jsou vybaveny 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 10 Kč/osoba a den. Pobyt se psem 
není možný. Kauce 1 000 Kč (malá chata), 2 000 Kč 
(velká chata).

Hotel Tommy je svoji polohou jedním z nejvyhledáva-
nějších hotelů v mezihoří Krkonoš a Orlických hor. Je 
umístěn v centru malebné příměstské části Náchoda – 
Babí.  Hotel je předurčen pro využití od rodinných 
pobytů až po  akce spojené s relaxací a odpočinkem 
ve wellness centru (krytý bazén s protiproudem, 

masážní vana whirlpool, finská sauna a několik 
druhů masáží).
UBYTOVÁNÍ:
ve dvoulůžkových pokojích typu superior (prostor-
nější pokoje s možností přistýlky, konferenční stolek 
a 2 křesla, výhled do krajiny). Všechny pokoje jsou 
nekuřácké a mají vlastní sociální zařízení, LCD TV/SAT, 
internet a telefon s přímou volbou. 
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně formou bufetu.
SLEVY:
Děti do 2 let bez nároku na lůžko se snídaní zdarma.
PŘÍPLATKY: Parkování u hotelu 20 Kč/den. Pobyt se 
psem 500 Kč/den.

Rekreační pobyt (1–2 noci)
Termín L 1/2 L 1/3 L 1/4 L 1/1

26.04.–01.11. 480 390 320 590
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv.

Rekreační pobyt (3 a více nocí) 
Termín L 1/2 L 1/3 L 1/4 L 1/1

26.04.–01.11. 430 320 270 480
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdyko-
liv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Pokoje typu A L D 3–12 P D 3–12 p 1/1

26.04.–01.07. 710 280 370 190 970

01.07.–01.09. 750 380 520 260 1 070

01.09.–01.11. 710 280 370 190 970
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástupu možný kdykoliv. §
Pokoje typu B L D 3–12 P D 3–12 p 1/1

26.04.–01.07. 990 490 520 260 1 520

01.07.–01.09. 1 050 520 560 280 1 630

01.09.–01.11. 990 490 520 260 1 520
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástupu možný kdykoliv. §

Termín L D 3–12

15.05.–30.09. 590 480
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín Chata pro  Chata pro  Chata pro 
 4 osoby 6 osob 8 osob

26.04.–28.06. 8 690 12 990 17 290

28.06.–30.08. 9 890 14 890 19 790

30.08.–01.11. 8 690 12 990 17 290
Cena za celou chatku/týden s vlastní stravou. Nástup: v tý-
denních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt lze zkrátit, a to 
v termínech 26.04.–28.06. a 30.08.–01.11.2014.

Termín L P Neobs. L

26.04.–01.11. 1 150 400 700

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Tento stylový hotel rodinného typu, který je zasa-
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HOTEL TÁLSKÝ MLÝN  ŽĎÁR NAD SÁZAVOU L14.OV.126

HOTEL DEVĚT SKAL  MILOVY L14.OV.129

PENZION V GRUNTĚ  ZLATÉ HORY  DOLNÍ ÚDOLÍ L14.OV.131

REKREAČNÍ AREÁL MOTÝLEK  SVOJANOV U MORAVSKÉ TŘEBOVÉ L14.OV.128HOTEL TOMMY  NÁCHOD  BABÍ L14.OV.127

Hotel Stará Pošta*** leží v nadmořské výšce 780 m, 
v ekologicky chráněné krajinné oblasti Hrubého Je-
seníku, v srdci horského střediska Filipovice – Bělá 
pod Pradědem. Hotel je obklopen krásnou zahradou 
s výhledem na okolní hory. V hotelu můžete využít 
restauraci, bar, společenský sál, hotelové relaxační 
studio, wellness program, masérské a kosmetické 
služby, infra sauna, solárium, vnitřní vyhřívaný bazén, 
tenisový kurt, hřiště pro děti, stolní tenis, kulečník, 
půjčovna kol a tenisových raket, úschovna kol a lyží, 
animační a zábavné programy. Hotel je vhodný pro 
svatby, promoce, školení, ale také pro rodiny s dětmi.
Také můžete navštívit známé lázeňské centra Karlova 
Studánka, Lipová a Jeseník.
UBYTOVÁNÍ:
Hotel – ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích 
standard s vlastním sociálním zařízením TV/SAT a in-
ternetem Wi-Fi.

Depandance – ve dvoulůžkových až sedmilůžko-
vých pokojích ekonomy se společným sociálním za-
řízením na patře rozdělené na dámské a pánské. Na 
pokojích internet Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou švéd-
ských stolů nebo polopenze dle druhu pobytu. 
SLEVY: Parkování v areálu hotelu zdarma. Výhodné 
slevy u hotelu na Skipark Filipovice.
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 30 % z ceny pobytu 
se snídani. Pobyt jen na jednu noc 20%. Rekreační 
poplatek 10 Kč/den (osoby starší 18 let), platba na 
místě. Pobyt se psem 150 Kč/noc. Dětská postýlka 
60 Kč/den.

Rekreační pobyt se snídani
Termín Hotel Depandance
 L D 4–12 p L  D 4–12 p

26.04.–13.07. 700 500 550 400

13.07.–24.08. 800 600 650 500

24.08.–12.10. 700 500 550 400

12.10.–01.11. 600 400 450 300
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. 

Rekreační pobyt s polopenzí
Termín Hotel Depandance
 L D 4–12 p L  D 4–12 p

26.04.–13.07. 880 630 730 530

13.07.–24.08. 980 730 830 630

24.08.–12.10. 880 630 730 530

12.10.–01.11. 780 530 630 430
Cena za osobu/noc polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Hotel Stará Pošta*** leží v nadmořské výšce 780 m, 

De
vý
říz
po
ST
sk
SL
sle
PŘ
se
po
m
60

2

1
C
k

R
T
 

2

1

2

1
C
k

Rekreační pobyt se snídani

HOTEL STARÁ POŠTA  FILIPOVICE L14.OV.130



Rekreační zařízení v České Republice

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.32

Útulné ubytování v soukromí je vzdálené jen 3 km 
od města Jeseník (na okraji obce Dětřichov směrem 
na Rejvíz cca 6 km). Penzion se nachází v pěkném, 
klidném přírodním prostředí a poskytuje nadstan-
dardní zázemí především cyklistům. Kromě pokojů 
je v přízemí společenská místnost s krbem a barem 
s možností občerstvení, na kterou navazuje veranda 
s venkovním posezením. Pro cyklisty je zde mož-
nost využití vytápěné úschovny kol, náhradní díly 

a spotřební materiál na kola, 
nářadí pro opravy a pumpy na 
kola.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a třílůžkových poko-
jích s vlastní sociálním zařízením. Možnost ubytovat 
až 14 osob v penzionu.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu je snídaně. Možnost dokoupení ve-
čeří 90 Kč/osoba a večeře, děti 3–6 let 45 Kč/dítě 
a večeře 
SLEVY:
Parkování u objektu zdarma. Pokud vlastníte kolo 
značky ORBEA, očistu a údržbu Vám provede sám 
majitel zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt není možný se zvířetem.

Termín L D 3–6

26.04.–01.11. 370 240
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Útulné ubytování v soukromí je vzdálené jen 3 km 
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PENZION ORBEA  DĚTŘICHOV L14.OV.132

Hotel Brans*** se nachází v Malé Morávce v samot-
ném srdci Jeseníků přímo pod Pradědem, pouhé 
3 kilometry od Karlovy Studánky nedaleko Bruntálu 
a Rýmařova. Celá budova je nově otevřena po kom-
pletní 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, který přináší v horkých letních mě-
sících vítanou odměnu po náročném výšlapu nebo 
projížďce po okolních cyklotrasách.
Jako jeden z mála zařízení na Moravě můžeme nabíd-
nout vlastní PIVNÍ LÁZNĚ BBB.
Hotel nabízí jedinečný prožitek z výjimečné proce-
dury s léčivými účinky, jejíž součástí je finská sauna, 
koupel s přísadami, ze kterých se vaří pivo a relaxace 
na lůžku z ovesné slámy. Už od středověku je známo, 
že koupele v kvasnicovém pivu mají léčivý účinek. 

Pivní kal a kvasnice jsou 
přírodní léčebné prostředky. 
Účinky koupele si pochvalují lidé s kožními problémy 
a špatným prokrvením končetin.
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním so-
ciálním zařízením, LCD TV/SAT, dostatkem úložných 
prostor pro každého hosta a samozřejmostí je bez-
drátový internet v celé budově.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu po-
bytu. Možnost dokoupení obědů 70 Kč/osoba a oběd, 
dítě do 12 let 50 Kč/dítě a oběd.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.

Wellness Hotel Helios*** je nově vybudovaný 
uzavřený wellness komplex v Jeseníkách na ploše 
6 000 m2. Nabízí příjemné rodinné ubytování v re-
kreační oblasti Lipová – lázně, několik kilometrů od 
lázeňského města Jeseník.
V hotelu se nachází nekuřácká restaurace s dětským 
koutkem, dva salonky a venkovní terasa s dětským 
hřištěm.
Ve wellness centru můžete využít nový krytý vyhří-
vaný bazén 12×6 m s dětským brouzdalištěm, sau-
nový svět (infra sauna, finská sauna a parní lázeň), 
whirlpool s panoramatickým výhledem na hřebeny 
Jeseníků, brouzdaliště a Kneippův masážní chodník.
Ze sportovních možností můžete využít multifunkční 
hřiště s umělým povrchem, dětské hřiště, fitness, pé-
tanque, rybolov a lukostřelbu.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlast-
ním sociálním zařízením, LED TV/SAT, telefonem, 
pevnou přípojkou na internet i Wi-Fi. Hotel má i je-
den dvoulůžkový pokoj pro imobilní.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou 
bufetu). Možnost dokoupení obědů 130 Kč/osoba 
a oběd, dítě 9–14 let 90 Kč/dítě a oběd, dítě 2–8 let 
80 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Parkování u hotelu zdarma. 
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 120 Kč/den (pouze nebojová 
plemena). 
DOPRAVA:
Autobusová zastávka se nachází 200 m od hotelu 
a vlaková 800 m od hotelu.
Wellness týden:
6× vstup do wellness 10:00–15:30 (60 min.), 2× 
vstup do wellness a saunového světa (90 min.), 2× 

využití víceúčelového hřiště (90 min.) a 1× klasická 
celková masáž.
Wellness víkend: 
Neomezený vstup do wellness 10:00–15:30, 2× 
vstup do wellness a saunového světa (90 min.) a 1× 
klasická celková masáž.
Seniorský víkend 50+:
Odpolední šálek kávy (čaje) se zákuskem, odpolední 
sladkost pro děti, 3× vstup do wellness a saunového 
světa (90 min.) a zapůjčení hůlek Nordic Walking.
Rodinný pobyt:
6× vstup do wellness a saunového světa (90 min.) 
a 6× odpolední sladkost pro děti v restauraci Helios.

Rekreační pobyt se snídaní
Termín L D 3–12 P D 3–12 P

01.04.–30.06. 520 410 440 410

30.06.–01.10. 750 540 500 450

01.10.–20.12. 520 410 440 410
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci.  §
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín L D 3–12 P D 3–12 P

01.04.–30.06. 590 460 510 460

30.06.–01.10. 820 590 570 500

01.10.–20.12. 590 460 510 460
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Rekreační pobyt
Termín L D 2–8 D 9–14 L 1/1

03.01.–23.12. 835 615 725 910
Cena za osobu/noc s polopenzí a rekreačním poplatkem. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. Nástup možný kdykoliv. §
Wellness týden
Termín L D 3–8 D 9–14

03.01.–23.12. 5 520 3 520 4 130
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Wellness víkend
Termín L D 3–8 D 9–14

03.01.–23.12. 3 370 2 110 2 480
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Seniorský víkend 50+
Termín L D 3–8 D 9–14

03.01.–23.12. 2 650 1 890 2 170
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. §
Rodinný pobyt
Termín L 1. a 2.  3. a další 
  D 3–14 L D 3–14 L

03.01.–23.12. 4 990 3 650 3 000
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Rodinný 
pobyt si můžou zakoupit dvě dospělé osoby s minimálně 
jedním dítětem 3–14 let. Nástup možný kdykoliv. §

Hotel Brans*** se nachází v Malé Morávce v samot-
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Wellness Hotel Helios*** je nově vybudovaný využití víceúčelového hřiště (90 min.) a 1× klasická 
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HORSKÝ HOTEL BRANS  MALÁ MORÁVKA L14.OV.133

HOTEL HELIOS  LIPOVÁ LÁZNĚ L14.OV.134

SLEVOVÝ VOUCHER JESENÍKY

SLEVOVÝ VOUCHERLéto SLEVOVÝ VOUCHER
Číslo voucheru: Platnost: CK: DCK REKREA

Při zakoupení pobytu ve vybraných ubytovacích 
zařízeních v Jeseníkách obdržíte od nás tento bonus:

Zakoupit si pobyt u nás se vyplatí!!!
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Hotel se nachází v turisticky nejvyhledávanější ob-
lasti Jeseníků, Ramzovské sedlo. V hotelu s rodinnou 
atmosférou a příjemnou obsluhou je restaurace, 
bar, bistro, kulečník, stolní tenis a vířivka. V okolí je 
spousta možností pro příznivce turistiky (6 km chata 
Šerák, 5 km chata Paprsek, nejkrásnější hřebenovka 
Jeseníků – od hotelu lanovou dráhou na Šerák, dále 
na Keprník, Červenohorské Sedlo a Praděd). Využít 
můžete i cykloturistické trasy a to jak pro lehké ro-
dinné výlety, tak pro extrémně dlouhé a náročné 
sjezdy (15km). Naleznete zde také neobvyklé letové 

terény pro paragliding (převýšení 550m, jihozápad, 
východ, sever).
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových po-
kojích s možností přistýlky. Každý pokoj má vlastní 
sociální zařízení, TV a telefon.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polo-
penze, dle druhu pobytu.
DOPRAVA: Vlakem do stanice Ramzová (potom 
pešky do hotelu cca 300 m) nebo autobusem (za-
stávka je přímo u hotelu). 

Penzion Nad vodopády v Rešově najdete na okraji 
obce, v sousedství národní přírodní památky Rešov-
ské vodopády v oblasti Nízkého Jeseníku. Penzion 
Nad vodopády nabízí prožití dovolené uprostřed ma-
lebné přírody s možností celé řady aktivit. V areálu je 
vám k dispozici tenisový kurt k relaxační i tréninkové 

hře, volejbalové hřiště, herna 
s kulečníkem, stolním tenisem 
a stolním fotbálkem. Děti jistě rády využijí dětské 
hřiště nebo v létě vyhřívaný bazén a mnoho dalšího.
UBYTOVÁNÍ: 
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností při-
stýlky s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT a lednicí.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní strava. Možnost dokoupení večeří 100 Kč/
osoba a večeře.
SLEVY: 
Dítě do 3 let bez nároku na přistýlku zdarma.

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 polože-
ných 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 léčeb-
nými prameny se zaměřením na dýchací ústrojí. Ho-
tel 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 ho-
telu můžete využít restauraci s krbem a barem, slu-
neční 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 speci-
ální nebo masáže lávovými kameny.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a ve 
čtyřlůžkových pokojích. Všechny pokoje jsou vyba-
veny vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, miniba-
rem a připojením k internetu přes Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu 
pobytu. Možnost dokoupení večeří formou bufetu 
150 Kč/osoba a večeře, dítě 12 let 75 Kč/dítě a večeře. 
SLEVY:
Dítě do 4 let bez nároku na služby zdarma. Možnost 
zapůjčení dětské postýlky zdarma. Při využití akce 
dítě do 15 let zdarma pokoj musí být obsazen dvěma 
dospělými osobami.

Rekreační pobyt se snídaní
Termín L D 6–12 D 6

26.04.–30.06. 460 390 300

30.06.–01.09. 520 440 340

01.09.–01.11. 460 390 300
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt s polopenzí
Termín L D 6–12 D 6

26.04.–30.06. 520 440 300

30.06.–01.09. 600 490 390

01.09.–01.11. 520 440 350
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L  P D 3–6 P

26.04.–31.05. 350 350 200

31.05.–01.09. 400 400 200

01.09.–22.12. 350 350 200

Cena za osobu/noc se snídani. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. §

Rekreační pobyt
Termín L 1/2 D 4–12 1/2 P L 1/4 D 4–12 1/4

04.01.–21.12. 980 860 830 510
Cena za osobu/noc se snídani. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. §
Rekreační pobyt ne–pá (5 nocí)
Termín L 1/2 D 4–12 1/2 P L 1/4 D 4–12 1/4

05.01.–27.06. 3 890 2 390 3 390 1 990

31.08.–19.12. 3 890 2 390 3 390 1 990
Cena za osobu/5 nocí se snídani. Nástup: v týdenních cyk-
lech s nástupem v neděli (ne–pá). §
Seniorský pobyt 50+
Termín L 1/2

05.01.–19.12. 3 990
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí 2x hodina whirlpool, 1x 
masáž zad a ovoce na pokoji v den příjezdu. Nástup: v tý-
denních 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

05.01.–19.12. 2 690 3 090 3 490 ZDARMA
Cena za osobu/pobyt se snídani a 1x whirlpool. Nástup: v tý-
denních cyklech s nástupem v neděli (ne–st, ne–čt, ne–pá). 
Až dvě děti do 15 let na lůžku se snídani 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

04.01.–21.12. 4 450 5 050 5 550 ZDARMA
Cena za osobu/pobyt se snídani, 1x vypůjčení elektrokol 
na celý den a 1x whirlpool. Nástup možný kdykoliv. Až dvě 
děti do 15 let na lůžku se snídani zdarma. §
Víkendový pobyt pro rodiny s dětmi
Termín L 1/4 Dvě děti do 15 let

03.01.–21.12. 2 390 ZDARMA
Cena za osobu/2 noci s polopenzí, 1x whirlpool a 1x sauna. 
Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). 
Až dvě děti do 15 let na lůžku s polopenzí zdarma. §
Víkend pro zamilované
Termín L 1/2

03.01.–21.12. 2 190
Cena za osobu/2 noci s polopenzí, láhev kvalitního morav-
ského vína, 1x venkovní vířivka a 1x sauna. Nástup: v týden-
ních cyklech s nástupem v pátek (pá–ne). §
Wellness víkend
Termín L 1/2

03.01.–21.12. 2 290
Cena za osobu/2 noci s polopenzí, 1x masáž zad a šíje, 1x 
venkovní vířivka a 1x sauna. Nástup: v týdenních cyklech 
s nástupem v pátek (pá–ne). §

Hotel se nachází v turisticky nejvyhledávanější ob-H terény pro paragliding (převýšení 550m, jihozápad, 
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HOTEL ANDROMEDA  RAMZOVÁ L14.OV.137

PENZION NAD VODOPÁDY  REŠOV L14.OV.136HORSKÝ HOTEL VIDLY  VIDLY L14.OV.135

Hotel se nachází ve vyhledávaném turistickém stře-
disku Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, (750 
m.n.m.). Toto turistické centrum se nalézá v pře-
krásných údolích Hrubého Jeseníku v CHKO Jeseníky 
v blízkosti jeho nejvyšší hory Praděd (1 492 m n. m.).
Možnost využití venkovního bazénu, restaurace 
a baru, posezení u vnitřního krbu, venkovního 
posezení s grilováním, udírnu, venkovní travnaté 

a asfaltové plochy pro hry. Wi-Fi i pevné připojení 
k internetu zdarma.
UBYTOVÁNÍ:
a) V budově „A“ ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
pokojích s umyvadlem s T + S vodou. Sprchy a WC 
jsou společné. Ubytování v budově „A“ je vhodné pro 
mládežnické kurzy a školy v přírodě.
b) V budově „B“ ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha 
a WC).
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Večeře 60 Kč/
osoba a večeře, dítě do 12 let 40 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY: Příplatek za neobsazené lůžko 50 Kč/
noc. Pobyt se psem menší rasy (očkovací průkaz 
nutný) – 50 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 ven-
kovní terasy s lehátky, sauny a služby masérů. Spor-
tovní vyžití zajišťuje profesionální posilovna, kuželna, 
stoly na stolní tenis, velká tělocvična vhodná pro bas-
ketbal, volejbal a další druhy sportů a herna pro děti. 
V létě lze využít hřiště na střeše bazénu s nádherným 
výhledem.

UBYTOVÁNÍ:
V 65 čelních a bočních nekuřáckých pokojích. Pokoje 
jsou dvoulůžkové a třílůžkové s vlastním sociálním 
zařízením, TV a Wi-Fi. Čelní pokoje mají balkon a led-
nici s mrazákem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně (formou bu-
fetu). Večeře 110 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 
70 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY: Příplatek čelní pokoj 100 Kč/osoba 
a noc. Příplatek za neobsazené lůžko 100 Kč/noc. 
Pobyt se psem menší rasy (očkovací průkaz nutný) – 
100 Kč/noc. Pobytová taxa 19 Kč/noc (osoby 18–70 
let), osoby do 18 let a nad 70 let 4 Kč/noc. Parkování 
na uzavřeném parkovišti zdarma.

Termín La  D 3–12 a Lb D 3–12 b

26.04.–01.11. 370 260 480 370

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. §

Termín L  D 3–12 

26.04.–01.11. 650 420

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Hotel se nachází ve vyhledávaném turistickém stře-
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HOTEL MORAVICE  KARLOV POD PRADĚDEM L14.OV.138 HOTEL KAMZÍK  KARLOV POD PRADĚDEM L14.OV.139
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Pension Lomnický Šenk leží na klidném místě 
a v krásném prostředí lesů Nízkého Jeseníku. V blíz-
kosti se nachází přehrada Slezská Harta a také hrad 
Sovinec. V penzionu můžete využít restauraci, bar, 
kulečník, stolní tenis, trampolínu, houpačky pro děti, 
venkovní terasu, domácí udírnu, rošty na opékání 
a vlastní parkoviště.

Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi. Ideální pod-
mínky jsou zde pro turistiku, cykloturistiku a houbaře. 
Ubytování:
Ve dvoulůžkových až pětilůžkových pokojích a dvou-
lůžkových apartmánech. Pokoje a apartmány jsou 
vybaveny TV/SAT a vlastním sociálním zařízením.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Možnost do-
koupení večeří 100 Kč/osoba a oběd nebo večeře, 
dítě do 12 let 40 Kč/dítě a oběd nebo večeře.
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt se psem 40 Kč/den.
DOPRAVA: Autobusová i vlaková zastávka se nachází 
cca 300 m od pensionu.

Hotel se nachází v srdci Beskyd nad přehradou Šance. 
V hotelu je stylová restaurace, bar, tělocvična, hřiště 
s dětským koutkem, půjčovna horských kol, vybavení 
pro volejbal, fotbal, badminton, stolní tenis, kulečník, 
šipky, petangue a kuželky. Zdarma Wi-Fi připojení 
k internetu. Zdarma úschovna kol.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových po-
kojích se sociálním zařízením.

STRAVOVÁNÍ:
Vlastní stravování, možnost dokoupení polopenze. 
Dospělý 215 Kč/osoba a polopenze, dítě 4–16 let 
170 Kč/dítě a polopenze.
SLEVY:
Děti do 4 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. 
Parkování u hotelu zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt jen na 1 noc 120 Kč/osoba a noc. Zapůjčení dět-
ské postýlky 120 Kč/postýlka a noc. Rekreační popla-
tek cca 12 Kč/osoba a den, dětí 5–17 let a senioři nad 
70 let cca 2 Kč/osoba a den, platba na místě. Pobyt se 
psem 100 Kč/den.

Hotel Stará Škola se nachází v městečku Sloup, které 
je severní vstupní branou do chráněné krajinné ob-
lasti Moravský kras. Hostům jsou k dispozici salonky, 
otevřený krb a stylový hotelový bar. Hotelová restau-
race Vás svým krásným dřevěným interiérem přenese 
mezi alpské velikány. 

UBYTOVÁNÍ: 
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
telefonem a internetem. Pokoje jsou v alpském stylu 
s nábytkem z masivního dřeva.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Možnost do-
koupení obědů nebo večeří za 150 Kč/osoba a oběd 
nebo večeře, dítě do 15 let 120 Kč/dítě a oběd nebo 
večeře.
SLEVY: Parkování u hotelu zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 10 Kč/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt se psem 80 Kč/den. Postýlka 
130 Kč/noc.

Penzion se nachází v obci Trnava cca 6 km od Zlína. 
Nedaleko od penzionu se nachází výchozí turistické 
místo určené k poznávání blízkého okolí s množstvím 
turistických tras, možnost také zakoupeni výletů do 
okolí. 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, 
TV a faxová přípojka. Apartmány mají navíc plně vy-
bavené kuchyňky. Připojení k internetu na recepci.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Snídaně formou švédských stolů 
110 Kč/osoba a snídaně.
PŘÍPLATKY:
Neobsazené lůžko 100%. Rekreační poplatek 6 Kč/
osoba a den. Pobyt se psem 50 Kč/den. Garáž 100 Kč/
den. V termínu do 02.05. a 05.10.–01.11. se na místě 
platí navíc faktická spotřeba energie.

Horská chata na Prašivé se nachází v CHKO Beskydy 
v nadmořské výšce 700 m a je ideálním výchozím 
místem pro zimní turistiku.
K chatě je možný celoroční dojezd autem. Parkoviště 
je přímo u chaty. Chata má společenskou místnost 
s TV, videem, věží a dětským koutkem s hračkami. 

Mezi atrakce v nejbližším okolí patří rozhledna přímo 
ve věžičce chaty, ze které je překrásný výhled do okolí 
Moravskoslezské pánve, u chaty stojící dřevěný kos-
tel z roku 1640.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až osmilůžkových 
pokojích se společným nově zrekonstruovaným soci-
álním zařízením. Celková kapacita chaty je 23 lůžek.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost stravování 
v restauraci. Možnost dokoupení stravování od 10 
osob, snídaně 70 Kč/osoba, oběd 110 Kč/osoba a ve-
čeře 100 Kč/osoba.
SLEVY: Pobyt se psem zdarma. Dítě do 2 let bez ná-
roku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt jen na jednu noc 50 Kč/osoba 
a noc.

Hotel U lip*** je situován v krásném horském pro-
středí Beskyd. V hotelu můžete využít restauraci, 
fitness centrum, infra saunu a masáže.
Hotel je vzdálen jen cca 500 m od lanové dráhy na 
Pustevny (1024 m n. m.). Na své si v okolí hotelu při-
jdou milovníci turistiky a cyklistiky. 

UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
pokojích. Pokoje jsou rozděleny na tři typy:
a) pokoje economy s vlastním soc. zařízením a TV
b) pokoje standard s vlastním soc. zařízením a TV 
c) pokoje business s vlastním sociálním zařízením, TV 
a minibarem (nadstandardně veliké pokoje)
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Možnost 
dokoupení obědů 135 Kč/osoba a oběd. Možnost 
dokoupení večeří 100 Kč/osoba a večeře.
SLEVY: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma. 
BONUS: Klienti ubytování v pokojích business mají 
volný vstup do sauny a fitness.
PŘÍPLATKY: 
Poplatek za zvíře 110 Kč/den. Parkovné 50 Kč/den.

Termín L D 2–7 D 7–12 L Ap.

26.04.–01.11. 420 210 230 620

Cena za osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L D 4–16 Senior 60+

26.04.–28.06. 320 220 290

28.06.–30.08. 430 290 380

30.08.–01.11. 320 220 290
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L 1/2 P L 1/1

02.01.–21.06. 490 360 530

21.06.–30.08. 530 360 660

30.08.–22.12. 490 360 530
Cena za osobu/noc se snídani. Nástup možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L 1/3 L 1/1 L Ap L Ap 
   Lovecký Valašský

26.04.–05.10. 370 510 330 360

05.10.–01.11. 450 620 330 360
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv.

Termín L D 2–10

26.04.–01.11. 220 110
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L a D 10 a L b D 10 b L c D 10 c

26.04.–26.10. 600 510 730 630 860 760

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je u týden-
ních pobytů v sobotu. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Pension Lomnický Šenk leží na klidném místě
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PENSION LOMNICKÝ ŠENK  LOMNICE U RÝMAŘOVA L14.OV.140

HOTEL ČERTŮV HRÁDEK  STARÉ HAMRY L14.OV.142

HOTEL STARÁ ŠKOLA  SLOUP L14.OV.144 PENZION KAROLÍNA  TRNAVA U ZLÍNA L14.OV.145

HORSKÁ CHATA NA PRAŠIVÉ  VYŠNÍ LHOTY L14.OV.143

HOTEL U LIP  TROJANOVICE L14.OV.141

Penzion Úsvit je rodinný penzion, který se nachází 
na rozmezí Hostýnsko-Vizovických vrchů. Je vhodný 
především pro rodinnou rekreaci, nebo pro uzavře-
nou společnost.
UBYTOVÁNÍ:
Apartmán 1 a 2 – třílůžkový apartmán s možností 
dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, plně vybavená kuchyňka, umístěn v přízemí 
s bezbariérovým přístupem. Do apartmánu 1 lze 

přidat ještě jednu přistýlku za poplatek, celkem je 
apartmán max. pro 6 osob.
Apartmán 3 – čtyřlůžkový apartmán s možností 
dvou přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, dětský koutek, plně vybavená kuchyňka, umís-
těn v prvním patře. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 6 Kč/osoba a den. 
Odběr elektrické energie dle faktu, závěrečný úklid 
za jednorázovou cenu 500 Kč. Pobyt se zvířetem 
50 Kč/zvíře a den. Zapůjčení horských kol 50 Kč/
den (pouze na celý pobyt). Navíc jedna přistýlka do 
apartmánu 1 – 260 Kč/noc. 

Hotel Panon*** v Hodoníně má dominantní po-
stavení v tomto regionu nejen ve své kapacitě, ale 
i poskytovaných službách. Hostům je k dispozici re-
staurace, snack-bar, zasedací místnost, kde se pravi-
delně pořádají školení, semináře, svatby apod. Hotel 
Panon je vhodný jak pro krátkodobé tak i dlouhodobé 

pobyty se sportovně-společenským vyžitím, včetně 
skupinových zájezdů s možností návštěv vinných 
sklepů v okolí Hodonína. 
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem. 
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupení obědů a večeří na místě.
SLEVY:
15% sleva na 18 jamkové golfové hřiště Golf Skalica.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 180 Kč/den. Parkovné zdarma (garáž 
za poplatek 180 Kč/den). Příplatek za jednolůžkový 
pokoj 430 Kč/osoba a noc.Termín Ap. 1 Ap. 2 Ap. 3

02.05.–05.10. 1 410 1 300 1 470

05.10.–01.11. 1 300 1 190 1 350
Cena za apartmán/noc s vlastní stravou. Minimální délka 
pobytu jsou 4 noci v termínu 02.05.–05.10., v ostatních 
termínech 2 noci.

Termín L 1/2 D 3–12 1/2 L 1/3 D 3–12 1/3

26.04.–01.11. 630 320 490 250
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv.

Penzion Úsvit je rodinný penzion, který se nachází 
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PENZION ÚSVIT  TRNAVA U ZLÍNA L14.OV.146 HOTEL PANON  HODONÍN L14.OV.147



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 35

Hotel Centro **** Hustopeče je zajímavým kom-
plexem 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.
Centro Club – klubové zařízení s nabídkou sportov-
ních aktivit – 3 kuželkové dráhy, 2 kulečníkové stoly, 
stolní fotbal, šachový stolek, internet point, vinný 
sklípek – příjemné posezeni pro uzavřené společ-
nosti s nabídkou krajových jídel, degustace vína s vý-
kladem odborného sommeliéra, cimbálové muziky. 
Nově můžete využit Winewellness (4 druhy saun, 
whirlpool, Kneipová vinařská stezka, thermolavice, 
různé druhy sprch, finské vědro).
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, telefonem 
a připojením k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: Dle druhu pobytu (snídaně formou 
bufetu, večeře formou 4 chodového menu). 
BONUS: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. 
Volný vstup do mokré zóny Wine wellness na ho-
dinu, sportovní využití v Centro klubu na 1 hod./
den, 1x konzultace s doporučením vhodnosti pro-
cedur, volný přístup na Wi-Fi, parkovné a rekreační 
poplatek. 
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 200 Kč/noc. Parkování 
100 Kč/noc, monitorované kamerovým systémem.
V ceně pobytu „Akční Wellness pobyt 5 nocí“:
1x během pobytu částečná procedura dle vlastního 
výběru pro každého (Wine Wellness relaxační čás-
tečná masáž zad, šíje a chodidel, Candella massage 
částečná (zad, šíje a chodidel), Wine Wellness rela-
xační vinná masáž částečná, Vinný zábal částečný – 
dekolt a obličej, Vinný zábal částečný – od pasu dolů), 
1x během pobytu aromaterapeutická koupel pro kaž-
dého, každý den 0,2 litrů vína v relaxační místnosti 
pro každého, možno využít prodloužené otevírací 
doby Wine Wellness od 14:00 do 23:00 každý den.
V ceně pobytu „Rodinný víkend“:
Uvítací nealkoholický míchaný nápoj, 1x vstup 
do zámku dle vlastního výběru (Lednice, Valtice, 

Mikulov, v termínech, kdy zámky jsou uzavřené , tak 
je prohlídka Kasemat v Brně nebo plavba po Dyjí skr 
Lednicko-Valtický areál), 1x odpolední desert, 10% 
sleva na všechny ostatní procedury ve Wine Wellness, 
úschovna kol pro celou rodinu, dětský koutek, 
V ceně pobytu „Tři dny s vínem na jižní Moravě“: 
2x večeře v kulturní památce Domu panů z Vizovic, 1x 
degustace vína se sommeliérem, seznámení s tradicí 
vína na Jižní Moravě, 1x jakákoliv částečná procedura 
dle nabídky, 1x dárek na rozloučenou, 1x láhev pří-
vlastkového vína (servírovaného k večeři).
V ceně pobytu „Wellness jako víno“: 
1x večeře formou 4 chodového menu, 1x večeře for-
mou 3 chodového menu, 2x láhev přívlastkového 
vína (servírovaného k večeři pro pár), 1x trojbol 
z vinných produktů na přírodní bázi (pro ženy – per-
liny celotělový z peciček hroznového vína, zábal 
z vinného kalu nebo matoliny a harmonická masáž 
částečná, pro muže – koupel matolina nebo vinný 
kal, rašelinový zábal a harmonizační masáž z vinného 
oleje – částečná).
V ceně pobytu „Historická romantika“:
2x romantická 4 chodová večeře při svíčkách v his-
torickém salónku, 1x láhev přívlastkového vína 
(servírovaného k večeři pro pár), 1x mísa s ovocem 
a minerální voda na pokoji, 1x dárek na rozloučenou, 
10% sleva na všechny ostatní procedury ve Wine 
Wellness, 1x konzultace s doporučením vhodnosti 
procedur, 1x koupel ve víně nebo sektu dle vinného 
lístku pro dvě osoby ve V.I.P. zóně včetně drobného 
pohoštění, 1x dárek na rozloučenou (pro rodinu).

Nově vybudovaný hotel**** je druhým léčebným 
domem, který rozšíří vznikající lázeňskou zónu ve 
městě Lednici. Toto město je nejmladším lázeňským 
městem v České republice.
Lázeňský hotel je dále vybaven komplexním balne-
oprovozem, který nabízí širokou nabídku léčebných 
a wellness procedur, restauraci se zimní zahradou, 
kavárnou a školící místností. Samozřejmostí je 
vlastní uzavřené parkoviště v areálu hotelu.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových a dvoulůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, mi-
nibarem, trezorem, telefonem, vysoušečem vlasů, 
připojení k internetu přes Wi-Fi zdarma a balkon.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně nebo polo-
penze dle druhu pobytu.
SLEVY: Dítě do 4 let bez nároku na služby zdarma. 
Parkování zdarma.
BONUS: Navíc ke všem pobytům 30% sleva na do-
koupení procedur.
Malá lázeňský balíček:
1x aromatická masáž částečná, 1x jódobromová kou-
pel a 1x parafango – tepelná terapie
Lázeňská romance:
1x masáž lávovými kameny částečná, 1x jódobro-
mová koupel, 1x parafango – tepelná terapie, 1x 
přírodní uhličitá koupel a 1x parafínový zábal 
Tři Grácie:
1x indická masáž hlavy, 1x vanilková masáž, 1x per-
ličková koupel s bylinkovou přísadou, 1x polotělový 
peeling, 1x prohlídka zámeckého skleníku, 1x vyhlíd-
ková plavba zámeckým areálem
Apollon:
1x indická masáž hlavy, 1x matová masáž částečná, 
1x relaxační koupel s přísadou dle výběru a nálady, 
1x parafango – tepelná terapie, 1x prohlídka zá-
meckého skleníku, 1x vyhlídková plavba zámeckým 
areálem

Wellness dovolená:
1x levandulová masáž, 1x hydromasážní koupel, 1x 
parafínový zábal, 1x relaxační koupel se solí z Mrt-
vého moře, 1x reflexní masáž plosky nohy, 1x rakyt-
níková koupel, 1x Indická masáž hlavy, 1x lymfoven 
a 1x kosmetické ošetření pro muže i ženu
Aktivní senior 55+:
1x vstupní vyšetření + vhodná elektroléčba, 1x jó-
dobromová koupel, 1x klasická masáž částečná a 1x 
parafango – tepelná terapie 
Seniorský pobyt týdenní 55+:
1x vstupní vyšetření + vhodná elektroléčba, 1x 
individuální terapie s fyzioterapeutem, 2x jódobro-
mová koupel, 1x parafínový zábal, 1x klasická masáž 
částečná, 1x parafango – tepelná terapie a 1x suchá 
uhličitá koupel

Ubytování je v atraktivní oblasti pálavských jezer s 
překrásným prostředím kolem Pálavy. Hostům je k 
dispozici bufet s terasou, hřiště na volejbal, nohejbal, 
rybaření, windsurfing, vodní sporty, půjčovna stol-
ního tenisu a kuželek.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyř-
lůžkových pokojích se základním vybavením a spo-
lečným sociálním zařízením. Na patře je k dispozici 

lednice, varná konvice, vařič a základní kuchyňské 
vybavení.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Snídaně 65 Kč/osoba 
a snídaně, dítě do 12 let 45 Kč/dítě a snídaně. 
SLEVY: Parkovné v areálu RZ zdarma. Skupiny nad 20 
osob 1 osoba zdarma, nad 30 osob 2 osoby zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 12 Kč/osoba a den, 
ubytovací kapacita 4 Kč/osoba a den, platba na 
místě. Pobyt není možný se zvířetem. Bazén 
34-36 °C 45 Kč/osoba a 1 hod., dětem do 15 let není 
vstup do bazénu povolen.

Rekreační pobyt
Termín L 1/2 L 1/3 P D 3–12 p

26.04.–26.10. 990 860 620 310
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Akční Wellness pobyt 3 noci
Termín L  D 3–12 p

26.04.–26.10. 1 790 890
Cena za osobu/3 noci se snídaní a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Akční Wellness pobyt 5 nocí
Termín L  D 3–12 p

26.04.–26.10. 3 990 1 990
Cena za osobu/5 nocí se snídaní a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Rodinný víkend
Termín L  D 3–12 p

26.04.–26.10. 2 090 790
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Pobyt je 
určený pro rodiny s jedním nebo dvěma dětmi do 12 let. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv.  §
Tři dny s vínem
Termín L  D 3–12 p D 12-18 p 1/1

26.04.–26.10. 2 490 1 490 2 190 2 990
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Wellness jako víno
Termín L  1/1

26.04.–26.10. 2 490 2 990
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Historická romantika
Termín L 

26.04.–26.10. 2 990
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §

Rekreační pobyt
Termín L  P D 4–10 P L 1/1

26.04.–01.11. 1 150 680 400 1 700
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mi-
nimální délka pobytu jsou 2 noci.

Malý lázeňský balíček
Termín L  L 1/1 

26.04.–01.11. 3 490 4 490
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Lázeňská romance
Termín L  L 1/1 

26.04.–01.11. 4 980 6 490
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Tři Grácie
Termín L  L 1/1 

26.04.–01.11. 5 840 6 890
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Apollon
Termín L  L 1/1 

26.04.–01.11. 5 840 6 890
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Wellness dovolená
Termín L  L 1/1 

26.04.–01.11. 11 240 14 590
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Aktivní senior 55+
Termín L  L 1/1 

26.04.–01.11. 4 990 6 490
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv.  §
Seniorský pobyt týdenní 55+
Termín L 1/1

26.04.–01.11. 10 990 14 380
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §

Termín Všední dny Víkendy a svátky
 L D 3–12 L D 3–12

18.04.–10.05. 200 170 250 170

10.05.–26.06. 175 170 225 170

26.06.–01.09. 200 170 250 200

01.09.–28.09. 175 170 225 170
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Hotel Centro **** Hustopeče je zajímavým kom-
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HOTEL CENTRO  HUSTOPEČE L14.OV.148 SPA HOTEL MIROSLAVA  LEDNICE L14.OV.149

UBYTOVÁNÍ A BAZÉN TURIST PASOHLÁVKY  PASOHLÁVKY L14.OV.150

Horská chata Ladonhora se nachází na konci Vadičov-
ské doliny v pásmu Kysucké vrchoviny, nachází se 18 
km od Žiliny směr Čadca. Chata je přímo u lesa, po-
skytuje soukromí a nabízí příjemný odpočinek, relax 
v krásném a tichém prostředí, je ideální pro rodiny 
s dětmi, malé firemní akce, rodinné oslavy a posezení. 
Chata s atypickým interiérem je pro 13–15 osob.

UBYTOVÁNÍ: V přízemí chaty je vstupní hala. V prv-
ním pochodí je společenská místnost s krbem, TV, 
DVD, HiFi, bar. Dále koupelna se dvěma sprchovými 
kouty, dvěma umyvadly a dvě WC a kuchyň. Ve 
druhém poschodí je dvoulůžkový a třílůžkový pokoj, 
přistýlka (dvousedačka) a dětský koutek s TV a DVD. 
Ve třetím poschodí jsou dva čtyřlůžkové pokoje.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
SLEVY: Parkování u chaty zdarma. Dítě do 3 let bez 
nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt není možný se psem. Rekreační 
poplatek 0,17 EUR/osoba a den, platba na místě.

Termín L

26.04.–31.05. 310

31.05.–01.10. 340

01.10.–31.10. 310
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdy-
koliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. Minimální počet 
osob je 8 osob.

Horská chata Ladonhora se nachází na konci Vadičov-
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CHATA LADONHORA  HORNÝ VADIČOV L14.OV.151



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.36

Nově budovaná 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, bow-
ling, 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 soci-
ální zařízení, TV a terasa se sezením. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava, příprava jednoduchých 
jídel v apartmá. Možnost dokoupení snídaní a ve-
čeří v restauraci Holiday Village.

SLEVY: Akce 4=3 platí na pobyty v termínu 01.05.–
27.06. a 24.08.–30.09.2014. Sleva 5% na týdenní 
pobyty (7 a více nocí). Sleva 5% za včasný nákup 
platí do 30.04.2014. Sleva 10% za týdenní (7 a více 
nocí) pobyt za včasný nákup, platí do 30.04.2014, 
při zaplacení zálohy 50%. Slevy neplatí v termínech 
19.07.–10.08. Vždy lze využít pouze jednu slevu.
BONUS: Vstup do areálu Sluneční jezer, lístek na 
2 jízdy na Senecký expres v 7. a 8. měsíci pro kaž-
dou osobu, při pobytu na 7 a více nocí. 20% sleva na 
vstup do Aquaparku Senec.
PŘÍPLATKY: Dětská postýlka 210 Kč/noc. Dítě do 
12 let jako 5. osoba bez nároku na lůžko 210 Kč/
dítě a noc, jen na vyžádání. Pozdější odjezd (do 
18:00 hod.) 20 EUR/apartmá, platba na místě. Pes 
10 EUR/den, jen na vyžádání, parkování 3 EUR/den, 
rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a den. Vratná 
kauce 50 EUR nebo 1 000 Kč/apartmán a pobyt 
(28.06.–31.08.2014).

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 – bazén s dvěma 
protiproudy a perličkou, suchá sauna, fitness, masáže. 
K dispozici je také biliár, stolní fotbal či šipky. Hotel 
má vlastní hotelovou pláž.
UBYTOVÁNÍ:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem, chladničkou, balkonem a připojením 
k internetu přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeří 210 Kč/osoba a večeře, 
dítě do 12 let 150 Kč/dítě a večeře.

SLEVY:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko se snídaní zdarma. 
Sleva 15% na zakoupení vstupů do aquaparku 
Aquathermal. 
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a den a vstupní 
poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na místě. 
Parkovné 2,5 EUR/noc. Zvíře 10 EUR/noc. Dětská 
postýlka 240 Kč/noc.

Bánská Štiavnica se nachází na území chráněné kra-
jinné oblasti Štiavnické vrchy. Leží na jižním svahu 
hlavního hřebenu Štiavnických vrchů. Penzion se 
nachází na samotě na konci obce. Skládá se ze tří 
objektů.
UBYTOVÁNÍ:
Objekt „A“ 
Přízemí: Apartmá 4–5 – ložnice pro 2–3 osoby, 
obývací pokoj pro 2 osoby s kuchyňským koutem, 
vlastním sociálním zařízením a TV.
Podkroví: Studio 4–5 – pokoj pro 5 osob, kuchyň-
ský kout, koupelna, WC a TV.
Studio 2–4 – pokoj pro 4 osoby, kuchyňský kout, 
koupelna, WC a TV. Dva dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením a TV.
Objekt „B“ 
přízemí: bezbariérové Dvě studia 4–5 – pokoj pro 
5 osoby, kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení 
a TV.
Podkroví: 
Dvě studia 4 – pokoj pro 4 osoby, kuchyňský kout, 
vlastní sociální zařízení a TV.

Objekt „D“:
Přízemí: Apartmán 6 – ložnice pro 2 osoby, obý-
vací pokoj s manželskou postelí, kuchyňský kout 
s roztahovacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální 
zařízení a TV. Apartmán 4 – obývací pokoj s manžel-
skou postelí, kuchyňský kout s roztahovacím gaučem 
pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení a TV.
Poschodí: Tři dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky s vlastním sociálním zařízením a TV.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Snídaně formou bu-
fetu 120 Kč/osoba a snídaně. Večeře výběr z menu 
210 Kč/osoba a večeře.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba 
a den. Pes 3 EUR/den. Sauna a hydromasážní bazén 
9 EUR/osoba a hod. Jedna osoba ve dvoulůžkovém 
pokoji příplatek 10%. Minimální obsazenost pokoje 
a studia jsou 2 osoby a apartmánu 3 osoby.
SLEVY:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a služby zdarma. 
Přistýlka ve dvoulůžkovém pokoji sleva 20%.

Hotel Senec se nacházejí na břehu Slnečných jezer – 
sever v obci Senec. Začátek letní turistické sezóny 
otevírá v Senci slavnostní otevření akcí Senecké léto. 
Na vodní ploše Slunečných jezer se turisté mohou 
opalovat a plavit se na vodních kolech, okolo pláže 
hrát plážový volejbal, tenis, fotbal a vodní fotbal.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
rádiem a telefonem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupení večeří výběr z menu 320 Kč/osoba a večeře, 
dítě do 12 let 160 Kč/dítě a večeře. 
SLEVY:
Děti do 3 let bez nároku na lůžko se stravou zdarma. 
BONUS: Neomezený vstup do vnitřního a venkov-
ního bazénu v hotelu Senec, hodina sportů: vodní 

kolo nebo člun, tenis, squash, stolní tenis, minigolf. 
Sleva 10% na vstupy do Vitálního světa v hotelu 
Senec Relax. Při pobytu min. na 3 nocí 1 x vstup do 
Aquaparku Senec.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a noc, 
platba na místě. Pobyt jen na 1–2 noci příplatek 
10% a nezahrnuje vstup do Aquaparku Senec.

Rekreační pobyt
Termín  Obsazenost apartmá
 2 osobami 3 osobami 4 osobami

02.01.–30.05. 400 370 330

30.05.–27.06. 530 490 430

27.06.–25.08. 660 620 530

25.08.–29.09. 530 490 430

29.09.–29.12. 400 370 330
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci v ter-
mínu 27.06.–25.08. je minimální délka pobytu 3 noci.

Rodinný pobyt
Termín  Obsazenost apartmá
 2 dosp. +  2 dosp. +  3 dosp. + 
 1 dítě do 15 let 2 děti do 15 let 1 dítě do 15 let

02.01.–30.05. 360 280 300

30.05.–27.06. 470 370 390

27.06.–25.08. 580 470 490

25.08.–29.09. 470 370 390

29.09.–29.12. 360 280 300
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci v ter-
mínu 27.06.–25.08. je minimální délka pobytu 3 noci.

Léto v Senci 4 noci   L   D 4–14

24.06.–01.09.  2 890 Kč  1 340 Kč
Cena za osobu/4 noci s polopenzí, vstup do hotelového re-
laxačního centra (bazén a fitness), welcome drink, 1 hod. 
půjčení lodiček, 1 žeton na kulečník, 1 žeton na stolní fotbal 
a 1 žeton na šipky, stolní tenis a připojení k internetu. Ná-
stup možný kdykoliv. Pobyt nelze zkrátit. §
Léto v Senci 7 nocí   L  D 4–14

24.06.–01.09.  5 290 Kč  2 690 Kč
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí, vstup do hotelového 
relaxačního centra (bazén a fitness), 3 hodinový vstup do 
aquaparku Aquathermal, welcome drink, 1 hod. půjčení lo-
diček, 1 žeton na kulečník, 1 žeton na stolní fotbal a 1 žeton 
na šipky, stolní tenis a připojení k internetu. Nástup možný 
kdykoliv. Pobyt nelze zkrátit. §
Termín L P 1/1

04.01.–24.06. 860 400 1 340

24.06.–01.09. 930 700 1 590

01.09.–01.11. 860 400 1 340
Cena za osobu/noc se snídaní, vstup do hotelového relaxač-
ního centra (bazén a fitness) a připojení k internetu. Nástup 
na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 
2 noci. §

Termín L Apartmán D 6–12 Apartmán L Studio D 6–12 Studio L Pokoj D 6–12 Pokoj

22.04.–29.06. 430 300 400 300 370 300

29.06.–26.08. 430 300 430 300 370 300

26.08.–14.09. 500 400 500 400 500 400

14.09.–21.12. 430 300 400 300 370 300
Cena za osobu/noc s vlastní stravou v apartmánu, studiu a pokoji. Nástup možný kdykoliv. Při pobytu na 7 nocí nástup v neděli. 
Při kratším pobytu, pobyt musí skončit do neděle. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Rekreační pobyt dospělý
Termín L 1/2 L 1/3 P L 1/1

26.04.–01.11. 1 340 1 190 990 1 990
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.  §
Rekreační pobyt dětí na přistýlce 
Termín D 3–6 let P D 6–12 let P
 3–4 noci 5–7 nocí 3–4 noci 5–7 nocí

26.04.–01.11. 490 1 160 830 1 490
Cena za dítě/pobyt se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.  §

Nově budovaná prázdninová vesnička se nachází na 
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Objekt „D“:
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Hotel Remata se nachází v malebném prostředí 
Kremnickým pohořím a pohořím Vtáčnik. Hotel 
Remata je skvělým místem na nejen na odpočinek, 
ale i pro horskou turistiku. Je vhodný pro rodinnou 
dovolenou, ale i pro firemní účely.
V hotelové restauraci je možné ochutnat jídla z do-
mácí i zahraniční kuchyně a také potěšit chuťové 
pohárky širokým výběrem vín. Večer zpříjemní 
posezení v nočním baru při hudbě a tanci. V Relax 
centru si můžete užít relaxační bazén s protiproudem, 
podvodní nebo perličkové masáže, fitness, solárium, 
parní a suchou saunu. Mezi další vybavení hotelu 
patří kongresové centrum, bowling park a také letní 
koupaliště, které se nachází nedaleko hotelu.
Asi 20 km od hotelu se nachází známé město Bojnice, 
které je známé svým úchvatným zámkem a termál-
ními lázněmi a nedaleko najdeme také lázeňské 
město Turčianské Teplice. Příznivci sportu ocení mož-
nost pěších túr, jízdy na koni, rybolov v nedalekém 
rybníku nebo horskou cyklistiku. Pro nejmenší jsou 

připraveny prolézačky a pískoviště. V letním období 
je v provozu koupaliště s bufetem.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje Standard se sociálním 
zařízením (sprchou), rádiem, TV, minibarem, s mož-
ností přistýlky.
Dvoulůžkové pokoje Lux se sociálním zařízením 
(sprchou), rádiem, TV, minibarem, Wi-Fi připojením 
k internetu, s možností až 2 přistýlek.
Dvoulůžkové pokoje Business se sociálním zaří-
zením (vanou nebo sprchou), rádiem, TV, minibarem, 
Wi-Fi připojením k internetu, trezorem, sušičem 
vlasu s možností přistýlky.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupení večeří 260 Kč/osoba a večeře, děti do 12 let 
150 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Jedno dítě do 12 let se 2 platícími osobami na při-
stýlce se snídaní zdarma, další dítě do 6 let bez ná-
roku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pes 7 EUR/den. Rekreační poplatek 0,50 EUR/den. 
Kryté parkování 4 EUR/den, garáž 7 EUR/den

Penzion Fatra se nachází v samotném centru obce 
Terchová. Je to nově postavené moderní zařízení, 
které splňuje všechny požadavky na odpočinek 
a regeneraci. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkový až čtyřlůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením, internetem 

a LED TV. Čtyřlůžkové pokoje (Suity) jsou rozděleny 
na dva dvoulůžkové pokoje, jeden s manželskou 
postelí a druhý s oddělenými lůžky. Součástí někte-
rých pokojů jsou také balkony s výhledem na okolní 
skalní útvary, jako jsou Ťava, Veľký a Malý Rozsutec.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení 
snídaní 150 Kč/osoba a snídaně, dítě do 8 let 105 Kč/
dítě a snídaně. Možnost dokoupení večeří 180 Kč/
osoba a večeře, dítě do 8 let 120 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Par-
kování a připojení k internetu zdarma. 50% sleva do 
sportovního areálu (tenis, minigolf a volejbal), 15% 
sleva do Aqua relax centra v Dolném Kubíně.

Penzion je nově zrekonstruovaný lidový srubový dům. 
Můžete využít restauraci, vinárnu s krbem, kuleční-
kem, stolním fotbalem a elektronickými šipkami. 
V relaxační části penzionu můžete využít saunu ví-
řivou vanu, masáže a fitness. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových, třílůžkových poko-
jích a čtyřlůžkových rodinných apartmánech s vlast-
ním sociálním zařízením, TV/SAT a internet.

STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně. Večeře 180 Kč/
osoba a večeře, dítě do 10 let 120 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Akce 5=4 noci (1 noc ZDARMA). Připlácíte 
pouze 1x snídani ve výši 120 Kč/osoba a snídaně, 
popř. za dítě do 10 let 75 Kč/dítě a snídaně. Dítě do 
3 let bez nároku na lůžko ZDARMA. Dětská postýlka 
ZDARMA. Dítě do 12 let na lůžku sleva 15%.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 4 EUR/den. Jednolůž-
kový pokoj 30%. Neobsazené lůžko v apartmá do 
počtu 4 lůžek 600 Kč/lůžko a noc.

Ve spodní části Donoval směrem k Ružomberku při 
osadě Mistríky se nachází nově postavený apart-
mánový dům Kamzík. Apartmánový dům je přímo 
a velmi snadno přístupný z hlavní silnice E77 Banská 
Bystrica – Ružomberok.
UBYTOVÁNÍ:
Studio 1/2 + 2 přistýlky:
Studio se skládá z jedné místnosti, v níž se nacházejí 
2 lůžka + 2 přistýlky, kuchyňský kout, vlastní sociální 
zařízení a větší balkon.
Apartmán 1/3 + 1 přistýlka:
Apartmán má 2 místnosti, obývací pokoj a samo-
statná ložnice. Obývací pokoj se skládá kuchyňského 
koutu, jídelního koutu, rozkládací sedací soupravy 
(1 přistýlka) a TV/SAT. Na chodbě je vlastní sociální 
zařízení. Druhá místnost je ložnice s manželskou po-
stelí a samostatným lůžkem.

Apartmán 1/4 + 2 přistýlky:
Apartmán má 2 místnosti, obývací pokoj a samo-
statná ložnice. Obývací pokoj se skládá kuchyňského 
koutu, jídelního koutu, rozkládací sedací soupravy 
(2 přistýlky) a TV/SAT. Na chodbě je vlastní sociální 
zařízení. Druhá místnost je ložnice s manželskou po-
stelí a dvěma samostatnými lůžky.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 170 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 110 Kč/dítě a snídaně. 
Možnost dokoupení večeří 190 Kč/osoba a večeře, 
dítě do 12 let 130 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Jednorázový povinný příplatek za závěrečný 
úklid: studio 1/2+2 12 EUR, apartmán 1/3+1 17 EUR 
a apartmán 1/4+2 25 EUR. Vratná záloha 70 EUR/stu-
dio nebo apartmán a pobyt, platba na místě. Garáž 
5 EUR/noc. Pobyt se psem 7 EUR/noc. Dětská postýlka 
s polštářem a peřinou 450 Kč/pobyt.
SLEVY:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování 
před apartmánovým domem zdarma. Dítě do 2 let 
bez nároku na lůžko zdarma.

Martinské Hole patří do Národního parku Malá Fatra, 
která nabízí mnoho přírodních, kulturních a historic-
kých památek. Region Turiec, s nadmořskou výškou 
od 305 do 1 709 m.n.m., díky svým dispozicím má 
výborné podmínky pro rekreační pobyty po celý rok. 
V létě můžete poznávat okolí, zarybařit si nebo pro-
vozovat vodní sporty na řece. V apartmánovém domě 
je restaurace, výtah a recepce.
UBYTOVÁNÍ:
Studio 1/2+1: obývací místnost s manželskou po-
stelí, možnost přistýlky, maximálně pro 3 osoby.
Studio 1/3+1: obývací místnost s manželskou postelí 
a jedním lůžkem, možnost přistýlky, maximálně pro 
4 osoby.

Apartmán 1/3+1: ložnice s manželskou postelí, 
obývací místnost s lůžkem, možnost přistýlky, ma-
ximálně pro 4 osoby.
Apartmán 1/4+1: ložnice s manželskou postelí, 
obývací místnost s dvoulůžkem, možnost přistýlky, 
maximálně pro 5 osob.
Všechny studia i apartmány mají vlastní sociální za-
řízení, TV/SAT, kuchyňský kout (lednička, mikrovlnná 
trouba, dvojplotýnka, varná konvice), internetovou 
přípojku, telefon a balkon. 
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 150 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 115 Kč/dítě a snídaně. 
Možnost dokoupení večeří 230 Kč/osoba a večeře, 
dítě do 12 let 155 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování 
zdarma. Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY:
Vratná kauce za studio nebo apartmán 70 EUR/pobyt, 
platba na místě. Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba 
a den, platba na místě. Jednorázový povinný přípla-
tek za závěrečný úklid: studio 1/2+1 a 1/3+1 12 EUR, 
apartmán 1/3+1 19 EUR a apartmán 1/4+1 21 EUR. 
Pobyt se psem 7 EUR/noc. Dětská postýlka s polštá-
řem a peřinou 450 Kč/pobyt.

Termín L Standard L Lux L Business P

27.04.–19.05. 690 780 920 420

19.05.–01.09. 790 890 1 050 480

01.09.–02.11. 690 780 920 420
Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do vnitřního bazénu 
a fitness. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §

Termín L L 1/4  P

26.04.–24.07. 500 460 330

11.08.–21.12. 500 460 330
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, parkováním a připoje-
ním k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Mini-
mální délka pobytu jsou 2 noci.

Týdenní pobyt L L Ap. D 10 P D 10 P Ap.

26.04.–01.11. 4 290 4 290 2 590 2 290
Cena za osobu/týden se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt nelze krátit! §
Krátkodobý pobyt
Termín L L Ap. D 10 P D 10 P Ap.

26.04.–01.11. 700 700 420 370
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín St 1/2+2 Ap 1/3+1 Ap 1/4+2 P

26.04.–16.06. 1 090 1 740 2 020 370

16.06.–15.09. 1 150 1 880 2 150 370

15.09.–10.12. 1 090 1 740 2 020 370
Cena za celé studio, apartmán a přistýlky ve studiu nebo 
apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 

Termín Studio Apartmány P
 1/2+1 1/3+1 1/3+1 1/4+1 

20.06.–15.09. 1 610 1 880 2 150 2 420 460
Cena za celé studio nebo apartmá/noc s vlastní stravou. 
Nástup možný kdykoliv.

Hotel Remata se nachází v malebném prostředí
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Exkluzivní resort nabízí ubytování ve stylových lu-
xusních 4 domečcích, v krásné oravské přírodě, kde 
zharmonizujete svoje tělo ve vitálním světě s bazé-
nem, vířivkou, saunami, fitness, s možností využití 
procedur. V pohádkovém areálu se nachází hlavní 
budova, kde je zrekonstruovaný mlýn s restaurací, 
barem, recepcí, hernou (stolní tenis, kulečník) a sa-
lonky. Vstupte do pohádky a nechte se unést krásou 
přírody, posezením nebo rybolovem u jezírka plným 
pstruhů, vynikající kuchyní, jízdou na koni nebo v ko-
čáře (resort má vlastní chov koní).  V okolí můžete 
relaxovat v termálních bazénech v Oravici, navštívit 
Oravský hrad v Oravském Podzámku, muzeum orav-
ské dědiny v Zuberci a Oravskou přehradu. V létě si 
můžete půjčit horské kola, zarybařit si, nebo jezdit 
na koních.

UBYTOVÁNÍ:
a) ve dvoulůžkových pokojích Standard
b) ve dvoulůžkových pokojích LUX s možností až dvou 
přistýlek
Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, 
ledničku, telefon, rádio, fén a připojení k internetu 
přes Wi-Fi.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu snídaně. Možnost dokoupení večeří 
výběrem ze tří menu (předkrm, hlavní jídlo, dezert) 
240 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 120 Kč/dítě 
a večeře. 
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dětská po-
stýlka zdarma. Parkování zdarma. 
BONUS:
Denně volný vstup do hotelového bazénu a vířivky, 
multifunkční a dětské hřiště, altánek na opékání, air 
hockey, oxygenoterapie, na požádání lehátka se spa-
cákem a dekou na čerstvém vzduchu do -10 °C.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,35 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Zvíře 4 EUR/den. Jednolůžkový pokoj 300 Kč/
osoba a noc.

Penzion se nachází na okraji obce Vitanová, 6 km od 
Oravice, kde jsou termální bazény a Meander Aqua-
park. V penzionu je společenská místnost s krbem 
a TV, kuchyňka, bar, biliard, šípky, fitness, altánek 
s grilem, hřiště, pískoviště, dětské houpačky, půj-
čovna horských kol a parkoviště. Možnost výletů – 
Oravský hrad, Muzeum Oravské diediny, Muzeum 
Blanický ostrov.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a třílůžkových po-
kojích s vlastním sociálním zařízením. Přistýlka je 
možná jen u třílůžkového pokoje. 
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně (jednotné 
menu), možnost přípravy jídla v kompletně zaří-
zené kuchyňce penzionu. 

Tříhvězdičkový hotel se nachází v jednom z nejkrás-
nějších míst v regiónu Orava. Hotel byl postavený 
v roce 2008 a hostům nabízí vysoký standard uby-
tování. Nedaleko od hotelu se nachází termálního 
koupaliště Oravice, Západní Tatry – Roháče, muzeum 
Oravské dědiny, Oravský hrad a Oravská přehrada. 

V hotelu je restaurace s mezinárodní kuchyní, sa-
lónky pro semináře, firemní večírky, rodinné oslavy 
a mnoho dalších aktivit. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky. Všechny pokoje mají vlastní sociální zaří-
zení, TV/SAT, telefon, internet a balkon.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je polopenze (snídaně 
je formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu). Dítě 
4–12 let má poloviční porce.
SLEVY: Dítě do 3 let ubytované na přistýlce bez ná-
roku na stravu zdarma.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 10 EUR/den.

Turistické a rekreační středisko Oravice je v krásném 
prostředí horských luk na úpatí Osobitej s velmi dob-
rými klimatickými podmínkami.

UBYTOVÁNÍ: Maximální obsazení chaty je pro 14 
osob. Ubytování na poschodí ve třech dvoulůžko-
vých pokojích s možností až dvou přistýlek v kaž-
dém pokoji. Na přízemí v jednolůžkovém pokoji 
s možnosti přistýlky, 2 sociální zařízení, společen-
ská místnost a plně vybavená kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost přípravy jídla 
v kuchyňce chaty. 
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem 1 EUR/den. Spotřeba 
elektrické energie placená na místě, vratná záloha 
placená na místě 100 EUR.

Dřevěnice Zuberec se nacházejí na okraji obce Zuberec 
v rekreační zóně na úpatí Západních Tater – Roháče. 
Areál je na louce v blízkosti lesa.
Areál tvoří 6 dřevěnic postavených oravských mistry 
ve stylu oravské architektury se zachováním její tra-
dičních prvků. 

UBYTOVÁNÍ: V každé dřevěnici se nachází dva 
samostatné apartmány, které nejsou vzájemně 
propojené. Apartmán se skládá z 5 lůžek a jedné při-
stýlky (vysunutím druhého lůžka zpoza samostatné 
postele). Apartmán je vybaven vlastním sociálním 
zařízením, obývací místností spojenou s kuchyní 
a pecí na dřevo.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava.
SLEVY: Parkování zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek (od 12 let) 0,5 EUR/osoba a noc, 
platba na místě. Pobyt se psem 7 EUR/noc. Příplatek 
za palivové dřevo 3 EUR/košík. Vratná kauce 100 EUR/
apartmán a pobyt.

Penzion stojí v horské vesničce Zuberec v překrásném 
prostředí Roháčů - jedním z nejmalebnějších sloven-
ských hor v severovýchodní části Oravy. Horskou 
cestou je spojený s Liptovem, což umožňuje navštívit 

nejvyšší hory Slovenska v jednodenním nebo více-
denních výletech. V penziónu je možné využít denní 
a noční bar, biliár, společnou kuchyňku se sporákem 
a základním nádobím.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením a rádiem.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní strava, možnost přípravy jídla v kuchyňce 
penzionu. Snídaně 110 Kč/osoba a snídaně, dítě do 
10 let 80 Kč/dítě a snídaně. Večeře 180 Kč/osoba a ve-
čeře, dítě do 10 let 150 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 1,7 EUR/den, parkování 0,7 EUR/den.

Termín L a  L b P b D 3–12 a  D 3–12 b 

01.05.–30.06. 740 800 400 370 400

30.06.–01.10. 800 880 400 400 440

01.10.–23.12. 740 800 400 370 400
Cena za osobu/noc se snídaní, welcome drink, denně vstup 
do hotelového bazénu a vířivky. Nástup možný kdykoliv. §

Termín L D 3–12  D 3–12 p

26.04.–01.11. 370 250 200

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L 1/2 P D 4–12 P Apartmá

01.04.–01.07. 660 530 330 930

01.07.–01.10. 710 580 370 980

01.10.–01.11. 660 530 330 930

Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Termín L P Neobsazené
   L do 7 lůžek

26.04.–05.07. 1 790 1 190 1 790

05.07.–30.08. 1 940 1 190 1 940

30.08.–01.11. 1 790 1 190 1 790
Cena na osobu/týden s vlastní stravou. Nástup: v týdenních 
cyklech s nástupem v sobotu. Minimální obsazení chaty je 
7 osob. 

Termín Apartmán obsazen
 2 os. 3 os. 4 os. 5 os. 6 os.

26.04.–01.11. 660 620 570 530 490
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín L D 3–10  P

26.04.–01.11. 300 260 240

Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv.
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PENZIÓN BORKY

Obec Biely Potok leží 5 km východně od obce Terchová. 
Chata se nachází na polosamotě v částečně ohrazené 
zahradě s výhledem na les a pohoří Malý Rozsutec. 
Terchová se řadí mezi horské obce a najdeme ji mezi 
Národním parkem Malá Fatra a CHKO Kysuce. V obci 
najdeme mnoho dochovaných staveb se šindelovou 
střechou a krásnými vyřezávanými štíty, které vypo-
vídají mnoho o tehdejší kultuře na tomto území.

UBYTOVÁNÍ: Přízemí: obývací pokoj se dvěma lůžky 
a TV, vybavená kuchyňka, koupelna s WC. 
Podkroví: pokoj se sedmi lůžky. U chaty je zahradní 
posezení s ohněm a přenosný gril.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava, možnost využít ku-
chyňky v chatě. Obchod 100 m.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
PŘÍPLATKY: Cena za celou chatu se platí tehdy, po-
kud je chata obsazena čtyřmi dospělými osobami 
a méně, jinak se platí cena na osobu. Rekreační 
poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na místě. Pes 
3 EUR/den. 

Termín L Celý objekt při obsazení
  max. 4-mi osobami

26.04.–01.11. 300 1 200

Cena na osobu nebo celý objekt/noc s vlastní stravou. Ná-
stup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 
jsou 2 noci.

Obec Biely Potok leží 5 km východně od obce Terchová. 
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Hostům je k dispozici hotelová restaurace, stylová 
„Lidová restaurace“, kavárna, vinárna, noční klub 
s kulečníkem a diskotékou, nové wellness centrum 
s 25 m bazénem (dětská zóna s bazény a tobogánem, 
hydromasážní sprchy a vany, sauny, venkovní bazén, 
oddychová zóna s krbem), dětské koutek, pedikúra, 
manikúra a kadeřnictví. Dále můžete využít půjčovnu 

lyží a snowboardu, lyžařskou školu, šipky, připojení 
k internetu přes Wi-Fi a hotelové taxi.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
telefonem, minibarem, trezorem a fénem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou švéd-
ských stolů. Možnost dokoupení večeří 300 Kč/
osoba a večeře, dítě do 12 let 240 Kč/dítě a večeře.
SLEVY: Jedno dítě do 6 let se dvěmi dospělými na 
pokoji má ubytování a snídaně.
PŘÍPLATKY: Pobyt na 3–4 noci příplatek 10%. Pobyt 
na 1–2 noci příplatek 15%.

Apartmány Vierka jsou komfortně vybavené a posky-
tují ideální podmínky na oddych. Vedle apartmánů se 
nachází Penzion Josef. 
UBYTOVÁNÍ: V pěti apartmánech s vlastním so-
ciálním 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 náročnější klienty jsou dvoulůžkové 
s možností dvou přistýlek. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost stravování 
v Penzionu Josef kontinentální snídaně (výběr z jí-
delního lístku) 150 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 
let 90 Kč/dítě a snídaně.
SLEVY: Parkování u apartmánu zdarma. Dítě do 6 let 
bez nároku na služby zdarma. Páté lůžko v rodin-
ném apartmánu zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc, 
platba na místě. Pobyt se psem není možný. 

V blízkosti penzionu se nachází lyžařské středisko 
Jasná, Demänosvká jeskyně Slobody, Aquapark Tat-
ralandia a Bešeňová. Součástí penzionu je společen-
ská místnost s mini barem, sauna, vířivka, úschovna 
lyží a kol a sezení na terase u potoku. Před penzionem 
se nachází bezplatné parkoviště. Penzion nabízí vy-
datné snídaně a večeře. 

UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových a třílůžkových po-
kojích s možností až dvou přistýlek. Všechny po-
koje mají vlastní sociální zařízení, TV, rádio, trezor 
a krásný výhled na okolní krajinu.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení 
kontinentální snídaně (výběr z jídelního lístku) 
150 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 90 Kč/dítě 
a snídaně.
SLEVY: Parkování u penzionu zdarma. Dítě do 6 let 
bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc, 
platba na místě. Pobyt se psem není možný. Jedno-
lůžkový pokoj příplatek 50%.

Termín Standard Economy
 L P L P

31.03.–30.11. 850 430 660 330
Cena na osobu/noc se snídani, vstupem do hotelového 
bazénu od 08:00 do 10:00 hod. a rekreačním poplatkem. 
Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí, 
při kratším pobytu se účtuje příplatek. §

Termín Obsazenost apartmá
 2 osobami 3 osobami 4 osobami

26.04.–27.07. 530 440 400

27.07.–14.09. 660 530 470

14.09.–20.12. 530 440 400
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdyko-
liv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 

Termín L D 6–12 P D 6-12p

26.04.–27.07. 480 250 350 180

27.07.–14.09. 530 270 350 180

14.09.–20.12. 480 250 350 180
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdyko-
liv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Hostům je k dispozici hotelová restaurace, stylová 
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SKI & WELLNESS REZIDENCE DRUŽBA  DEMÄNOVSKÁ DOLINA L14.OV.168

APARTMÁNY VIERKA  DEMÄNOVSKÁ DOLINA L14.OV.172

PENZION JOZEF  DEMÄNOVSKÁ DOLINA L14.OV.171PENZION JOZEF
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Hotel SNP*** je pro svojí atraktivní polohu v Nízkých 
Tatrách jedním z nejvyhledávanějších zařízení. V ho-
telu je k dispozici restaurace, stylová vinárna, bar, 
sauna, biliár, stolní tenis, půjčovna a úschovna kol, 
volejbalové hřiště, ohniště.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem a te-
lefonem. Většina pokojů má balkon.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z menu). Možnost dokoupení obědů 
formou menu 240 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 
190 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování 
zdarma.
BONUS:
1x za pobyt vstup do termálního bazénu v hotelu 
Máj nebo na letní termální koupaliště Termal ráj 
v Liptovském Jánu. Připojení k internetu přes Wi-Fi 
ve společenských prostorech. Sleva 30% na vstup 
do bazénu nebo na termální koupaliště v hotelu Máj 
v Liptovském Jánu. Sleva 30% na vstup do Aqua Relax 
v hotelu Odborár v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na 
vstup do Wellness světa regenerace a oddychu v ho-
telu Baník ve Štrbském Plese. Sleva 20% na bowling 
v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech.

V období 29.06.–01.09. navíc: 1x vstup na letní 
termální koupaliště Termal ráj u hotelu Máj.
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc. Rekreační poplatek 
1 EUR/osoba a den, platba na místě. Pobyt se psem 
12 EUR/noc.

Wellness Hotel Grand**** je situovaný v centru 
Jasné v nadmořské výšce 1 100 m. Svým vybave-
ním 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. 
K dispozici je fitnes, herna s hracími automaty, biliard, 
informační centrum.
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. Možnost 
dokoupení polopenze formou 3 chodového menu 
360 Kč/osoba a polopenze, dítě 6–12 let 240 Kč/dítě 
a polopenze.

PŘÍPLATKY: Příplatek za dvoulůžkový pokoj LUX 
(Mountain) 600 Kč/ pokoj a noc. Rekreační poplatek 
1 EUR/osoba a den platba na místě. Pobyt se psem 
(do 15 kg) 15 EUR/den.
SLEVY: Dítě do 6 let se snídani nebo polopenzí na 
přistýlce zdarma. Dětská postýlka zdarma. Sleva 
10% za včasný nákup do 28.02.2014. Akce 7=6 nocí 
(1 noc zdarma).

Termín L D 3–15 P D 3–15 P

03.05.–31.05. 840 590 680 420

31.05.–28.06. 900 630 720 450

28.06.–01.09. 960 680 770 480

01.09.–27.09. 900 630 720 450

27.09.–13.12. 840 590 680 420
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

Termín L P D 6–12 P 1/1

01.05.–27.06. 860 700 140 1 560

27.06.–16.09. 900 730 140 1 620

16.09.–31.10. 860 700 140 1 560
Cena na osobu/noc se snídaní a vstupem do wellness centra 
(max. 3 hodiny denně). Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
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období 29.06.–01.09. navíc: 1x vstup na letní V 

Termín L D 3 15 P D 3 15 P

HOTEL SNP  DEMÄNOVSKÁ DOLINA L14.OV.169

WELLNESS HOTEL GRAND  DEMÄNOVSKÁ DOLINA L14.OV.170

Domečky U Raka stojí kousek od Liptovské Mary 
a velmi vyhledávaného aquaparku Tatralandia.
UBYTOVÁNÍ:
Ve třech samostatných domečcích – každý domeček 

má dvoulůžkovou a třílůžkovou ložnici s vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT, kompletně zařízenou 
kuchyňku s mikrovlnou troubou a ledničkou.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
SLEVY:
Parkování u domečku. Wi-Fi připojení na internet 
zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 0,5 EUR/den. Rekreační poplatek 
0,5 EUR/osoba a den, platba na místě.

Termín Domeček pro 5 osob

26.04.–28.06. 1 360

28.06.–06.09. 1 700

06.09.–15.12. 1 360
Cena za domeček/noc s vlastní stravou. V termínu od 
28.06.–06.09. minimální délka pobytu je 7 nocí (nástup 
v sobotu), v ostatních termínech je minimální délka pobytu 
2 noci.

Domečky U Raka stojí kousek od Liptovské Mary 
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Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.40

Tatralandia je největší celoroční vodní areál zábavy a 
relaxu ve střední Evropě i s ubytováním. Leží v nád-
herné scenérii hor při severním břehu přehrady Lip-
tovské Mary s výhledem na Západní, Vysoké (Kriváň) 
a Nízké Tatry. Je vzdálený jen 2 km od Liptovského 
Mikuláše a lehce dostupný ze všech hlavních doprav-
ních tahů.
Aquapark Tatralandia se soustředila hlavně na 
zkvalitnění služeb v středisku a zvyšovaní množství 
atrakcí. Tatralandia neustále buduje nové atrakce pro 
každou novou sezónu.
UBYTOVÁNÍ: Každá ubytovací jednotka má k dis-
pozici společenskou místnost se sezením (některé 
s krbem), TV/SAT, rádio, telefon, kuchyňský kout, 
chladničku, sprchu, WC, elektrické topení, letní te-
rasu, některé s balkónem.
Ubytování je ve třech typech domů rozdělených do 
řadové výstavby apartmány nebo samostatně sto-
jících bungalovů. Každá z osad je vybavená venkov-
ními 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 lůžky a společenské místnosti s možností při-
stýlky na jednom poschodí.
Typ C: 1/7+1 bungalov: skládá se z jedné čtyřlůž-
kové a jedné třílůžkové ložnice umístěných na po-
schodí a společenské místnosti na přízemí. Přistýlku 
je možné přidat ve společenské místnosti.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně. Možnost dokoupení polo-
penze formou 3 chodového menu 270 Kč/osoba a po-
lopenze, dítě 6–12 let 180 Kč/dítě a polopenze.
BONUS:
Parkování, animace, otevřené ohniště, ruské kuželky, 
dětské hřiště, houpačky, prolézačky a dětský koutek. 
Připojení na internet zdarma.
SLEVY:
Sleva 10% za včasný nákup do 28.02.2014. Akce 
7=6 nocí (1 noc zdarma).
PŘÍPLATKY:
Celodenní vstup do aquaparku 360 Kč/osoba a den, 
možnost přerušovaného vstupu. Neobsazené lůžko 
100%. Ubytování s krbem 9 EUR/noc.

Nově postavený penzion se nachází v tichém pro-
středí města Liptovský Mikuláš. V penzionu můžete 
využít tenisový antukový kurt, zastřešený zahradní 
bazén, v bezprostřední blízkosti se nachází restau-
race Fako.

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, připojení 
k internetu přes Wi-Fi zdarma a velkým balkonem. 
V některých pokojích je kuchyňský kout.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu kontinentální snídaně. Možnost do-
koupení večeří 170 Kč/osoba a večeře, dítě do 6 let 
110 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Parkování zdarma. Dítě do 6 let bez nároku na lůžko 
nebo přistýlku zdarma, možnost dokoupení snídaní 
75 Kč/dítě a snídaně.
PŘÍPLATKY: Pobyt se psem není možný. 

Nově postavený ubytovací komplex rekreačních 
chalup Liptovský Trnovec se nachází v turisticky 
atraktivním regiónu Liptov na severním břehu pře-
hrady Liptovská Mara. Chalupy jsou vzdálené jen 
6 km od centra města Liptovský Mikuláš a v blízkosti 
nejvyhledávanějších atrakcí cestovného ruchu na 
Slovensku – celoročně otevřených termálních kou-
pališť Aquapark Tatralandia (2 km) a Gino Paradise 
Bešeňová (12 km).
Minimální délka pobytu:
2 noci v období 26.04.–25.06.2014
5 nocí v období 25.06.–13.09.2014
2 noci v období 13.09.–02.11.2014
UBYTOVÁNÍ:
Chalupy:
V přízemí je společenská místnost s krbem, rozklá-
dací gauč (může se využít jako přistýlka pro 2 osoby) 
a TV/SAT. Kompletně vybavená kuchyňka (chladnička, 
mikrovlnná trouba, elektrický sporák, rychlovarná 
konvice a kuchyňské nádobí) a sezení pro 10 osob. 
Je zde místnost na úschovu sportovních potřeb (lyží, 
jízdních kol apod.)
Na poschodí jsou dva čtyřlůžkové pokoje (manželská 
postel a 2x samostatné lůžko) s úložným prostorem. 
Jsou zde dvě samostatné sociální zařízení (umyvadlo, 
sprcha a WC).
Před chalupou je prostorná terasa, kde je zahradní se-
zení a přenosný gril. V prostorách chalupy je možnost 

internetového připojení. Parkovací místa jsou ve 
dvoře při chalupách. Obsazovat lze od čtyř osob.
Studia:
Jsou čtyřlůžkové s možností dvou přistýlek, nachází 
se v podkroví. Ve studiu je krb, LCD TV/SAT, interne-
tové připojení, plně vybavený kuchyňský kout, vlastní 
sociální zařízení. Obsazovat lze od dvou osob. 
Pokoje:
Ubytování ve třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích 
s možností až 4 přistýlek s vlastním sociálním zaříze-
ním, LCD TV/SAT, ledničkou, varnou konvicí, a inter-
netovým připojením. Obsazovat lze od dvou osob.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost přípravy jídla v plně vyba-
vené kuchyňce chalupy nebo studia.
BONUS: V mimosezóně Akce 3=2.
PŘÍPLATKY:
Přistýlka v chalupě 300 Kč/osoba a noc. Neobsazené 
lůžko u chalupy do 4 lůžek je 100%. Neobsazené lůžko 
u studií a pokojů do 2 lůžek je 100%. Rekreační popla-
tek 0,7 EUR/osoba a noc, platba na místě. Pobyt se 
psem 5 EUR/noc. Dřevo do krbu. Spotřeba elektrické 
energie a plynu dle faktu, platí jen pro chalupy.

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 pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, te-
lefon, trezorem a balkonem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou 
bufetu). Možnost dokoupení obědů formou menu 
240 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 190 Kč/dítě 
a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování 
zdarma.

BONUS:
Volný vstup do krytého hotelového bazénu s termální 
vodou a 1x za pobyt vstup na letní termální koupa-
liště TERMAL raj. Wi-Fi připojení k internetu v celém 
hotelu zdarma. 
Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár 
v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do Wellness 
světa regenerace a oddychu v hotelu Baník ve Štrb-
ském Plese. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník 
v Tatranských Matliarech.
V období 29.06.–01.09. navíc: animace pro 
děti, vodní gymnastika, petang, miniklub, minidisco, 
karaoke, zábavné kvízy, klubové tance, večerní pro-
gram pro děti a dospělé. Od 3 nocí neomezený vstup 
na letní termální koupaliště Termal ráj.
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc. Rekreační popla-
tek. Pobyt se psem 10 EUR/den. Rekreační poplatek 
0,5 EUR/osoba a den, platba na místě.

Termín Apartmán A (4+1)  Bungalov B (3+1)  Bungalov C (7+1) P
 Celý ap. 4 osoby Celý bg. 3 osoby Celý bg. 2 osoby Celý bg. 7 osob 

01.05.–27.06. 3 170 3 170 2 510 4 330 330

27.06.–16.09. 3 630 3 630 2 970 4 790 330

16.09.–31.10. 3 170 3 170 2 510 4 330 330
Cena za celé apartmá (bungalov, přistýlku)/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §

Termín L D 6–12 P D 6–12 P

26.04.–01.11. 500 360 370 280

Cena za osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Chalupa Obsazenost chalupy
Termín 4 os. 5 os. 6 os. 7 os. 8 os.

26.04.–25.06. 470 370 310 310 310

25.06.–13.09. 770 620 520 440 390

13.09.–02.11. 470 370 310 310 310
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. 

Studia L 1/2 L 1/3 L 1/4 Přistýlka

26.04.–25.06. 410 370 350 300

25.06.–13.09. 770 520 390 300

13.09.–02.11. 410 370 350 300
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. 

Pokoje L 1/2 L 1/3 L 1/4 Přistýlka

26.04.–25.06. 410 370 350 300

25.06.–13.09. 560 420 390 300

13.09.–02.11. 410 370 350 300
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. 

Termín L D 3–15  P D 3–15 P

03.05.–31.05. 990 700 800 500

31.05.–28.06. 1 090 760 870 550

28.06.–01.09. 1 290 910 1 040 650

01.09.–27.09. 1 090 760 870 550

27.09.–13.12. 990 700 800 500
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

atralandia je největší celoroční vodní areál zábavy aTa
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Termín L D 3 15 P D 3 15 PT

HOLLIDAY VILLAGE TATRALANDIA  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ L14.OV.175

PENZION FAKO  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ L14.OV.176

REKREAČNÍ CHALUPY  LIPTOVSKÝ TRNOVEC L14.OV.174

HOTEL MÁJ  LIPTOVSKÝ JÁN L14.OV.177
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Obec Liptovský Ján je známá jako vyhledávané re-
kreační středisko se širokými možnostmi oddychu. 
Návštěvníky přitahuje blízkost Nízkých a Západních 
Tater, léčivé minerální prameny přímo v obci a bez-
problémová doprava. Penzion Aurel leží v centu 
obce. Celý objekt je uzavřený s vlastním parkovištěm. 

Součástí velké zahrady je dřevěný altánek s krbem 
a grilem. Penzion byl navržen tak, aby vytvořil pří-
jemné a komfortní prostředí pro rekreaci. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvou dvoulůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky (rozkládací křeslo) a s vlastním soci-
álním zařízením, ve čtyřech čtyřlůžkových pokojích 
s možností přistýlky (vysouvací postel) a s vlastním 
sociálním zařízením. Dva pokoje mají vždy společ-
nou kuchyňku s možností vaření. Ve všech pokojích 
je LCD TV/SAT s DVD.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt se psem není možný.

Termín L D 9 P

26.04.–01.11. 370 270 230
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv mimo termín 28.06.–30.08., v tomto ter-
mínu nástup možný jen v sobotu. Minimální délka pobytu 
jsou 3 noci mimo termín 28.06.–30.08., kdy je minimální 
délka pobytu 7 nocí.

Obec Liptovský Ján je známá jako vyhledávané re-
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PENZION AUREL  LIPTOVSKÝ JÁN L14.OV.178

Bungalov C 7+1Bungalov C 7+1



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 41

Hotel se nachází v překrásné scenerii parku Nízké 
Tatry, přímo v Janské dolině. V hotelu je k dispozici 
sauna, biliar, stolní tenis, denní bar, restaurace. V ne-
dalekém hotelu Máj je možnost využít kryty bazén s 
termální vodou, saunu, klasické a vodní masáže.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích economy 
s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT, telefonem a rádiem, některé pokoje mají 
balkon s výhledem na vrcholy Nízkých Tater. Uby-
tování v pokojích standard za příplatek.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z menu). Možnost dokoupení obědů 
formou menu 180 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 
140 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.

BONUS:
1x za pobyt vstup do termálního bazénu v hotelu 
Máj nebo na letní termální koupaliště Termal ráj 
v Liptovském Jánu. Připojení k internetu přes Wi-Fi 
ve společenských prostorech. Sleva 30% na vstup 
do bazénu nebo na termální koupaliště v hotelu Máj 
v Liptovském Jánu. Sleva 30% na vstup do Aqua Relax 
v hotelu Odborár v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na 
vstup do Wellness světa regenerace a oddychu v ho-
telu Baník ve Štrbském Plese. Sleva 20% na bowling 
v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech.
V období 29.06.–01.09. navíc: 1x vstup na letní 
termální koupaliště Termal ráj u hotelu Máj. Stolní 
tenis, biliard, pohádkový dětský koutek, fakultativní 
výlety (za poplatek).
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc. Re-
kreační poplatek. Pobyt se psem 7 EUR/noc. Pokoj 
standard 60 Kč/osoba a noc.

Termín L D 3–15 P D 3–15 P

03.05.–31.05. 750 530 600 380

31.05.–28.06. 810 570 650 410

28.06.–01.09. 840 590 670 420

01.09.–27.09. 810 570 650 410

27.09.–22.11. 750 530 600 380
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

Hotel se nachází v překrásné scenerii parku Nízké BONUS:BO
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HOTEL ĎUMBIER  LIPTOVSKÝ JÁN L14.OV.179

Návštěvníky přitahuje blízkost Nízkých a Západních 
Tater, léčivé minerální prameny přímo v obci a bez-
problémová doprava. Pro náročnější návštěvníky 
je k dispozici samostatný apartmánový dům Aurel 
s kapacitou max. 6 osob. Vhodné pro osoby, které se 
spolu znají, minimální obsazenost apartmánového 

domu jsou 4 osoby. Nabízí ubytování ve třech dvou-
lůžkových pokojích, obývací místnost s krbem, LCD 
TV/DVD/SAT a kompletně vybavená kuchyňka. Dům 
je situovaný u potoku Štiavnica na tichém místě, sou-
částí pozemku je stylová zahrada a zahradní altánek 
s krbem. Uzavřené parkování je přímo v objektu.
UBYTOVÁNÍ: Ve třech dvoulůžkových pokojích. 
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Součástí apartmánového domu je 
kompletně vybavená kuchyňka.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt se psem není možný.

Moderně zařízený rekreační dům ve stylu alpských 
penzionů se nachází v malé obci pod jihozápadními 
výběžky Západních Tater, pouze 4 km od vodní ná-
drže Liptovská Mara. V blízkosti se nachází Aquapark 
Tatralandia a Thermal park Bešeňová. Okolí je velmi 
bohaté na turistické trasy od nejjednodušších až po 
náročné vysokohorské túry. Na své si přijdou milov-
níci lyžováním, turistiky, cykloturistiky, raftingu 
nebo paraglidingu.
U domu můžete využít zahradu, na které je zahradní 
krb, ohniště a také dětské hřiště. Apartmány a pokoje 
jsou vhodné pro rodiny s dětmi s připojením k inter-
netu přes Wi-Fi.
UBYTOVÁNÍ:
Objekt č. 1:
Přízemí (max. pro 5 osob):

Apartmán pro 5 osob:
Vlastní sociální zařízení, TV, CD, DVD, rádio, kuchyňka, 
manželské lůžko + 1 lůžko, v kuchyni 1 lůžko a rozklá-
dací gauč pro 1 osobu. 
Poschodí (max. pro 12 osob):
Apartmán pro 4–6 osob:
Vlastní sociální zařízení, TV, CD, DVD, rádio, kuchyňka, 
manželské lůžko, patrová postel, v kuchyni rozkládací 
gauč pro 2 osoby.
Dva pokoje pro 2–4 osoby:
V pokoji vlastní sociální zařízení, manželské lůžko 
a rozkládací gauč pro 1 dospělou osobu nebo 1–2 děti. 
Pokoje mají společnou společenskou místnost 37 m2 
s kuchyňským koutem, TV, CD, DVD, rádiem.
Objekt č. 2:
Dva monoapartmány 2–4:
V monoapartmánu je vlastní sociální zařízení, man-
želské lůžko, 1x rozkládací lůžko pro jednu dospělou 
osobu nebo 1–2 děti, plně vybavená kuchyňka.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost vaření v plně vybaveném ku-
chyňském koutu (elektrická varná deska, mikrovlnná 
trouba a lednička).
SLEVY:
Parkování před apartmá zdarma.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 0,4 EUR/osoba a noc, platba na 
místě. Pobyt se psem 2 EUR/den (menší pes, pozemek 
je částečně oplocený). Půjčovna kol 4 EUR/kolo a den, 
1 EUR/kolo a hod. Neobsazené lůžko v apartmánu se 
platí v případě obsazení 1 a 2 osobami, do počtu tří 
osob. Neobsazené lůžko v pokoji se platí v případě 
obsazení 1 osobou, do počtu dvou osob. Pobyt na 
jednu noc 10%.

AquaCity je rájem s teplými, geotermálními plavec-
kými 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 
s jeho nádherně navrhnutými inhalačními a rela-
xačními místnostmi, saunami, soláriem i sněžnou 
jeskyní na zchlazení po povzbuzující sauně. 
UBYTOVÁNÍ:
Hotel Riverside***
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním so-
ciálním zařízením a TV/SAT.

Hotel Seasons***
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním so-
ciálním zařízením a TV/SAT. Pokoje jsou sladěny do 
čtyř ročních období.
Hotel Mountain View****
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, LCD TV/SAT, internetovým při-
pojením zdarma, dárkovou kosmetikou, županem, 
minibarem a hotelovou službou. Všechny pokoje 
mají balkon s výhledem na Vysoké Tatry.
STRAVOVÁNÍ:  V ceně pobytu polopenze (snídaně 
a večeře (bez nápojů)). Možnost dokoupení obědů 
450 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 225 Kč/dítě 
a oběd.
SLEVY: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko zdarma. 
Rekreační poplatek a parkování na hlídaném parko-
višti v ceně pobytu.
Dva propojené dvoulůžkové pokoje spojovacími 
dveřmi sleva 15%, platí pro rodiny s dětmi do 15 let.

Hotel Satel se nachází ve městě Poprad, který je 
vstupní bránou do Vysokých Tater.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových až třílůžkových po-
kojích typu standard se sociálním zařízením, TV/
SAT a radiem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Večeře formou 3 chodového menu 180 Kč/osoba 

a večeře. Dítě do 12 let večeře 135 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:  
Dítě do 6 let bez nároku na služby zdarma. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Termín L D 9

26.04.–01.11. 370 270
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv 
mimo termín 28.06.–30.08., v tomto termínu nástup možný 
jen v sobotu. Minimální délka pobytu jsou 3 noci mimo ter-
mín 28.06.–30.08., kdy je minimální délka pobytu 7 nocí.

Termín L  D 3–12  Neobsaz. L 

21.04.–28.06. 360 250 250

28.06.–30.08. 410 300 300

30.08.–23.12. 360 250 250

Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdyko-
liv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Hotel Riverside 
Termín L 1/2 P L 1/1

16.03.–30.06. 1 670 990 2 500

30.06.–01.09. 1 810 990 2 780

01.09.–21.12. 1 670 990 2 500
Cena na osobu/noc s polopenzí, čajem a kávou na pokoji 
a volným vstupem do všech aqua zón, rekreačním poplat-
kem a hlídaným parkovištěm. Nástup možný kdykoliv.  §
Hotel Seasons 
Termín L 1/2 P L 1/1

27.04.–30.06. 1 970 1 410 3 090

30.06.–01.09. 2 250 1 410 3 930

01.09.–21.12. 1 970 1 410 3 090
Cena na osobu/noc s polopenzí, čajem a kávou na pokoji 
a volným vstupem do všech aqua zón, rekreačním poplat-
kem a hlídaným parkovištěm. Nástup možný kdykoliv.  §
Hotel Mountain View
Termín L 1/2 P L 1/1

27.04.–30.06. 2 110 1 970 3 370

30.06.–01.09. 2 530 1 970 4 490

01.09.–21.12. 2 110 1 970 3 370
Cena na osobu/noc s polopenzí, čajem a kávou na pokoji 
a volným vstupem do všech aqua zón, rekreačním poplat-
kem a hlídaným parkovištěm. Nástup možný kdykoliv.  §

Termín L 1/2  L 1/3  L 1/1 

03.01.–28.12. 570 500 830
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Návštěvníky přitahuje blízkost Nízkých a Západních
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večeře. Dítě do 12 let večeře 135 Kč/dítě a večeře.a v

APARTMÁNOVÝ DŮM AUREL  LIPTOVSKÝ JÁN L14.OV.180

APARTMÁNY ANIČKA  LIPTOVSKÉ MATIAŠOVCE L14.OV.181

AQUACITY POPRAD  POPRAD L14.OV.182

HOTEL SATEL  POPRAD L14.OV.183



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.42

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. 
UBYTOVÁNÍ:
Chatky Tatry Holiday:
Ve vilkách je 6 lůžek a možnost 2 přistýlek. Dolní pod-
laží tvoří obývací místnost s rozkládací pohovkou pro 
2 osoby, jídelní kout a TV/SAT. V chodbě je kuchyňský 
kout. V přízemí je i koupelna a WC. Na poschodí je lož-
nice 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 po-
koj s dvěmi roztahovacími pohovkami typu klik-klak, 
plně vybavená kuchyňka s jídelní částí pro 4 až 6 osob, 
TV, samostatné WC a koupelna.
Horní podlaží tvoří dva pokoje, v každém pokoji je 
manželská postel a jedna roztahovací postel pro 
1–2 dospělé osoby.
Vilkové studia Tatry Holiday:
Studia 1/2 + 1 jsou ve vilkách. V každé vilce jsou dvě 
samostatná studia. Studio má dvě lůžka a roztaho-
vací pohovku pro 1 osobu, mini kuchyňku, 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.
Čtyřlůžkové podkrovní apartmány (4 + 2) mají 
jednu ložnici s dvěma lůžky, obývací místnost 
s dvěma lůžky a možností dvou přistýlek. Apartmány 
mají kuchyňský kout, sprchu, WC, TV a internetovou 
přípojku.
Dvojlůžkové podkrovní studia jsou s dvěmi přistýl-
kami a kuchyňským koutem. Každé studio má vlastní 
sprchu, WC, TV a internetovou přípojku.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 165 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 110 Kč/dítě a snídaně. 
Možnost dokoupení večeří 190 Kč/osoba a večeře, 
dítě do 12 let 130 Kč/dítě a večeře.
SLEVY:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování 
zdarma. 
PŘÍPLATKY:
Přistýlka 310 Kč/osoba a noc. Vratná kauce 70 EUR/
ubytování, platba na místě. Rekreační poplatek 
0,6 EUR/osoba a den, platba na místě. Jednorá-
zový povinný příplatek za závěrečný úklid: studio 
1/2+1 nebo 1/2+2 10 EUR, apartmán 1/4+2 15 EUR, 
apartmán 1/6+2 19 EUR, chatka 21 EUR a domeček 
25 EUR.

Rekreační pobyty
Termín Domečky Chatky
 1/4 1/6 + 6 1/4 1/6 + 2

26.04.–15.06. 2 100 2 640 1 830 2 340

15.06.–15.09. 2 150 2 700 1 880 2 420

15.09.–10.12. 2 100 2 640 1 830 2 340
Cena za celý domeček nebo chatku/noc s vlastní stravou. 
Nástup možný kdykoliv. 

Rekreační pobyty
Termín Apartmánový dům Vilky
 St 1/2 + 2 Ap 1/4 + 2 Ap 1/6 + 2 St 1/2 + 1

26.04.–15.06. 960 1 720 2 340 960

15.06.–15.09. 1 060 1 880 2 420 1 060

15.09.–10.12. 960 1 720 2 340 960
Cena za celé studio nebo apartmá/noc s vlastní stravou. 
Nástup možný kdykoliv. 

Resort Tatry Holiday se nachází ve Vysokých Tatrách
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RESORT TATRY HOLIDAY  VEĽKÝ SLAVKOV L14.OV.187
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Penzion se nachází v klidném prostředí obce. Hostům 
je k dispozici jídelna, bar v lidovém stylu, společen-
ská místnost, fitness, sauna a whirlpool, stolní tenis,  
dále dětský koutek, dětský stolní fotbal, společenské 
hry, venkovní posezení u krbu.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT, fénem a balkónem.

V rodinných pokojích max. pro 5 osob, s vlastním soci-
álním zařízením, TV/SAT, fénem a 2 balkóny. Rodinný 
pokoj je složen z ložnice 2 lůžek, obývacího pokoje 
(rozkládací gauč, rozkládací křeslo).
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu snídaně. Večeře 260 Kč/osoba a večeře, 
dítě do 12 let 195 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den. 
Zvíře 7 EUR/noc.
SLEVY: 
Dítě do 10 let na přistýlce v rodinném pokoji zdarma.

Penzion je umístěný v podhůří Vysokých Tater pouze 
7 km od Starého Smokovce a 5 km od Popradu. V pen-
zionu je restaurace spojená s kavárnou a vinárnou, 
relaxační centrum se Spa bazénem, sauna, půjčovna 
sportovních potřeb, sportovní vyžití přímo v areálu 
penzionu. 

UBYTOVÁNÍ: 
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, 
každý s vlastní předsíňkou, TV/SAT, sprchou a WC.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu rozšířená kontinentální snídaně. Ve-
čeře 200 Kč/osoba a večeře. Večeře dítě do 12 let 145 
Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY: 
Pes 5 EUR/noc. Rekreační poplatek 0,75 EUR/osob 
a noc.
SLEVY: 
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko ZDARMA.

Termín L 1/2 L v rodinném  P D 10-14
  pokoji  P

26.04.–30.06. 470 610 340 280

30.06.–08.09. 540 680 480 340

08.09.–01.11. 470 610 340 280
Cena na osobu/noc se snídaní. Při ubytování v rodinném 
pokoji se platí 2 lůžka a počet přistýlek. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. §

Termín L D 3–15  P D 3–15 p 1/1

03.04.–30.06. 560 430 420 330 830

30.06.–05.09. 620 480 420 330 950

05.09.–23.12. 560 430 420 330 830

Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Penzion se nachází v klidném prostředí obce. Hostům
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PENZION KUKUČKA  TATRANSKÁ ŠTRBA L14.OV.186

PENZION VILA PETRA  VEĽKY SLAVKOV L14.OV.188

PENZION KUKUČKA RESORT TATRY HOLIDAYR

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 pokojích s možností 
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
rádiem, telefonem a trezorem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
a večeře formou bufetu). Možnost dokoupení obědů 
formou menu 240 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 
190 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování 
zdarma.
BONUS:
1x za pobyt vstup do Wellness světa regenerace 
a oddychu. Bezplatné připojení k internetu pře Wi-Fi 
v hotelu. Sleva 30% na vstup do bazénu nebo na 

termální koupaliště v hotelu Máj v Liptovském Jánu. 
Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár 
v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do Wellness 
světa regenerace a oddychu v hotelu Baník ve Štrb-
ském Plese. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník 
v Tatranských Matliarech.
V období 29.06.–01.09. navíc: animace pro ce-
lou rodinu, 1x týdně hudba nebo vystoupení, regio-
nální večer s ochutnávkou jídel, edukační přednášek 
o zdravém životním stylu a tatranské přírodě, stolní 
tenis, vstup na víceúčelové hřiště, petanque, fakulta-
tivní výlety (za poplatek).
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc. Rekreační poplatek 
1 EUR/osoba a den, platba na místě. Pobyt se psem 
10 EUR/noc.
DOPRAVA:
Autobusem Štrbské Pleso, elektrická železnice Po-
prad – Štrbské Pleso, zubačka Štrba – Štrbské Pleso.

Hotel s jedinečným umístěním, oáza pro sportovce 
hledající ty nejlepší podmínky pro kvalitní trénink 
a také pro nás všechny ostatní toužící po dokonalé 
relaxace a odpočinku v srdci slovenských velehor. 
Hostům je k dispozici restaurace, denní bar, tělo-
cvična, fitcentrum, sauna, stolní tenis, biliár, rege-
neraci na relaxační lince, beachcomber, podvodní 
a ruční masáž.
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 je snídaně. Možnost dokoupení polo-
penze formou 3 chodového menu 270 Kč/osoba a po-
lopenze, dítě 6–12 let 180 Kč/dítě a polopenze.

PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem (do 15 kg) 15 EUR/den. Rekreační po-
platek 1 EUR/den platí se při příjezdu. Rodinný pokoj 
1 200 Kč/noc.
SLEVY:
Dítě do 6 let se snídani nebo polopenzí na přistýlce 
zdarma. Sleva 10% za včasný nákup do 28.02.2014. 
Akce 7=6 nocí (1 noc zdarma).

Termín L D 3–15  P D 3–15 P

03.05.–31.05. 1 090 760 870 550

31.05.–28.06. 1 150 800 920 570

28.06.–01.09. 1 320 930 1 060 660

01.09.–27.09. 1 150 800 920 570

27.09.–13.12. 1 090 760 870 550
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

Rekreační pobyt
Termín L  P D 6–12 p L 1/1

01.05.–27.06. 850 660 330 1 520

27.06.–16.09. 910 730 470 1 650

16.09.–31.10. 850 660 330 1 520
Cena na osobu/noc se snídani, vstupem do wellness centra 
(max. 3 hodiny denně), Wi-Fi v hotelové hale a parkování. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv.  §

Hotel Baník je postaven v atraktivním prostředí termální koupaliště v hotelu Máj v Liptovském Jánu.te
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HOTEL TRIGAN BANÍK  ŠTRBSKÉ PLESO L14.OV.184 HOTEL FIS  ŠTRBSKÉ PLESO L14.OV.185

Apartmánový dům Tatry HolidayApartmánový dům Tatry Holiday



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 43Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 43

Hotel Hrebienok je umístěný v blízkosti stanice po-
zemní lanovky ve Starém Smokovci. V hotelu je jí-
delna se samoobsluhou, dvě restaurace, bar, kavárna, 
klubovna, masáže a dva salonky.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, 
rádiem a balkonem na jižní straně.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z menu). Možnost dokoupení obědů 
formou menu 210 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 
170 Kč/dítě a oběd.
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.

BONUS:
Připojení k internetu přes Wi-Fi ve společenských 
prostorech zdarma. Sleva 30% na vstup do bazénu 
nebo na termální koupaliště v hotelu Máj v Liptov-
ském Jánu. Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v ho-
telu Odborár v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup 
do Wellness světa regenerace a oddychu v hotelu Ba-
ník ve Štrbském Plese. Sleva 20% na bowling v hotelu 
Hutník v Tatranských Matliarech.
V období 29.06.–01.09. navíc: 1x 1 hod. sauna, 
1x 1 hod. biliard a 1x 1 hod. stolní tenis.
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc. Rekreační poplatek. 
Zvíře 10 EUR/noc.
DOPRAVA:
Vlakem do Popradu, dále tatranskou elektrickou že-
leznicí do stanice Starý Smokovec a pozemní lanovou 
dráhou na Hrebienok. Parkování aut ve Starém Smo-
kovci za poplatek.

Lázně Nový Smokovec patří k nejvýznamnějším 
klimatickým lázním na Slovensku. Jsou situované 
v centru Tatranského národního parku přímo v turis-
tickém centru.
UBYTOVÁNÍ:
a) pokoje Standard – jednolůžkové a dvoulůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rá-
diem, telefonem, Wi-Fi a některé s balkónem v LH 
Palace, Branisko a přízemní pokoje LH Palace Grand.
b) pokoje Standard Plus – dvoulůžkové pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, sedací souprava, TV/
SAT, sedací soupravou, chladničkou, rychlovarná kon-
vice, rádio, telefon, Wi-Fi a některé s balkónem v LH 
Palace a Branisko.
c) pokoje Standard Plus – dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním sociálním zařízením, milibar, TV plazma, trezor, 
fén, kabelové připojení k internetu ebeny. Balkon 
v depandanci Palace Grand.
d) Apartmány – třílůžkové a čtyřlůžkové apartmány 
s vlastním sociálním zařízením, sedací souprava, TV/
SAT, Wi-Fi a některé mají balkon v LH Palace.
e) pokoje Severka – dvoulůžkové pokoje s balkonem 
s výhledem na Vysoké Tatry, TV/SAT, telefonem 
a umývadlem (některé pokoje mají sprchu), společná 
koupelna a WC na chodbě v LH Palace.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu 
pobytu. Možnost dokoupení večeří za 150 Kč/osoba 
a večeře.

SLEVY: 
Akce 7=6, 14=12 a 21=18. Dospělá osoba na při-
stýlce 25%. Dítě do 6 let na lůžku 75%. Dítě 6–15 let 
na lůžku 50%. Děti do 15 let na přistýlce mají ubyto-
vání zdarma, platí jen stravování. Děti do 6 let doplácí 
snídaně 30 Kč/dítě a snídaně, popř. večeře 60 Kč/dítě 
a večeře. Děti 6–15 doplácí snídaně 90 Kč/dítě a sní-
daně, popř. večeře 120 Kč/dítě a večeře. Při pobytu na 
5 nocí a více získáváte 50% slevu do Vitálního světa, 
na procedury a na parkovné. 
BONUS: Připojení na internet, tělocvična, společen-
ské hry, 10% sleva v restauraci Svišť a 15% sleva do 
AQUACITY Poprad.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc, 
platba na místě. Parkovné 1 EUR/den.
V ceně pobytu Tatry na zkoušku:
1x wellness, 1x vstup do bazénu, zapůjčení jízdního 
kola, stolní tenis, biliard a ricochet.
V ceně Wellness pobytu:
2x wellness, 2x vstup do bazénu, 1x procedura, zapůj-
čení jízdního kola, stolní tenis, biliard a ricochet.

Termín L D 3–15  P D 3–15 P

01.06.–29.06. 890 625 715 445

29.06.–31.08. 970 680 775 485

31.08.–28.09. 890 625 715 445

28.09.–26.10. 790 555 630 395
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

Rekreační pobyt
Termín L a L b,c L d L e

26.04.–01.06. 1 090 1 370 1 510 810

01.06.–16.10. 1 210 1 480 1 620 920

16.10.–01.11. 1 090 1 370 1 510 810
Cena za osobu/noc se snídaní a 10% slevou ve stylové re-
stauraci Svišť. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Délka 
pobytu je 1–2 noci.  §
Tatry na zkoušku
Termín L a L b,c L d  L e

26.04.–01.06. 1 090 1 370 1 510 810

01.06.–16.10. 1 210 1 480 1 620 920

16.10.–01.11. 1 090 1 370 1 510 810
Cena za osobu/noc se snídaní a programem. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. Délka pobytu je 3–4 noci.  §
Wellness pobyt
Termín L a L b,c L d L e

26.04.–01.06. 1 090 1 370 1 510 810

01.06.–16.10. 1 210 1 480 1 620 920

16.10.–01.11. 1 090 1 370 1 510 810
Cena za osobu/noc se snídaní a programem. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. Délka pobytu je 5 a více nocí.  §

Hotel Hrebienok je umístěný v blízkosti stanice po-
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HORSKÝ HOTEL HREBIENOK  STARÝ SMOKOVEC L14.OV.189 LÁZNĚ NOVÝ SMOKOVEC  NOVÝ SMOKOVEC L14.OV.190

Apartmány se nacházejí v tiché části Nového Smo-
kovce, přímo na úpatí jižního svahu Slavkovského 
štítu, v nadmořské výšce 1040 m n. m. Od centra 
Starého Smokovce jsou apartmány vzdáleně 1 km. 
Ve vzdálenosti 500 m se nachází zastávka Tatranské 
elektrické železnice, která spojuje okolní tatranské 
osady (Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská 
Lomnica, …) s Popradem.
Každý apartmán je vybaven samostatným elektro-
nickým bezpečnostním systémem. V přízemí apart-
mánového domu se nachází lyžárna na odkládání lyží 
a jiných sportovních potřeb. Před apartmánových 
domem je velká sluneční terasa se samostatným 
posezením s možností grilování, na které se dá ne-
rušeně vychutnávat čerstvý vzduch a tajemné kouzlo 
Tatranské přírody. V okolí apartmánů se nachází ně-
kolik dobrých restaurací, kaváren a barů.

UBYTOVÁNÍ:
Apartmány max. pro 5 osob (48 m2) se skládají z před-
síně, koupelny s vanou, ložnice s manželskou postelí 
a obývací místnosti. V obývací místnosti se nachází 
sedací souprava, LCD televizor, kuchyňské sezení 
a kompletně vybavený kuchyňský kout (elektrický 
sporák, chladnička, rychlovarná konvice, mikrovlna 
trouba, kompletní nádobí a příbory). Sedačku lze roz-
ložit, přičemž vznikne pohodlná postel pro 2 osoby. 
V případě potřeby je možné do obývací místnosti 
přidat přistýlku resp. dětskou postýlku.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
SLEVY:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování 
zdarma (nehlídané). 
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Jednorázový povinný příplatek za závěrečný 
úklid: apartmán 1/4+1 19 EUR. Vratná záloha 70 EUR/
apartmán a pobyt, platba na místě.

Termín  Apartmán obsazen P
 2 os. 3 os. 4 os. 

26.04.–25.06. 1 280 1 690 2 100 370

25.06.–18.09. 1 340 1 740 2 150 370

18.09.–10.12. 1 280 1 690 2 100 370
Cena za celý apartmán a přistýlku/noc s vlastní stravou. 
Nástup možný kdykoliv.

Apartmány se nacházejí v tiché části Nového Smo-
UBYTOVÁNÍ:
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APARTMÁNY VODÁR  NOVÝ SMOKOVEC L14.OV.191

Mountain resort je umístěn v příjemném vysoko-
horském prostředí Horního Smokovce, jedné z tat-
ranských osad, která je důležitým východiskem do 
centrální části Vysokých Tater. V Mountain resortu se 
nachází společenská místnost, ve které se podávají 
snídaně, dětský koutek a pokoje hotelového typu. 
Resort se nachází cca 100 m od zastávky Tatranské 
elektrické železnice spojující všechny turistické cen-
tra Vysokých Tater (Štrbské pleso, Starý Smokovec, 
Tatranská Lomnica).
UBYTOVÁNÍ:
Studio 1/2 + 1 přistýlka:
V pokoji jsou 2 lůžka, možnost 1 přistýlky (pohovka). 
V pokoji se nachází vlastní sociální zařízení, lednička 
a TV/SAT.
Apartmán 1/2 a 1/3 + 1 přistýlka:
Apartmán se skládá z malé předsíně s šatnou, ložnice 
se 2 lůžky, obývací místnosti s rozkládací pohovkou, 

konferenčním stolkem, TV / SAT, rádiem, lednicí. 
Apartmán má vlastní sociální zařízení. Ubytování 
v apartmánu je vhodné pro 2–4 osoby.
Apartmán LUX 1/3 + 2 přistýlky:
V apartmánu jsou 3 lůžka, možnost 2 přistýlek. Apart-
mán se skládá z ložnice pro 2 osoby, obývacího pokoje 
s jedním lůžkem a 2 přistýlkami (roztahovací gauč), 
TV/SAT, kuchyňského koutu a vlastního sociálního 
zařízení. Apartmán Lux je prostornější.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 170 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 110 Kč/dítě a snídaně.
SLEVY:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování 
před Mountain resortem zdarma. 
PŘÍPLATKY:
Vratná kauce za apartmán 70 EUR/pobyt, platba 
na místě. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Jednorázový povinný příplatek za 
závěrečný úklid: studio 1/2+1 10 EUR, apartmán 
1/2 a 1/3+1 15 EUR a apartmán 1/3+2 19 EUR.

Termín Studio Ap Ap Ap Lux P
 1/2+1 1/2 1/3+1 1/3+2

26.04.–21.06. 1 040 1 200 1 580 1 850 370

21.06.–21.09. 1 060 1 230 1 610 1 880 370

21.09.–10.12. 1 040 1 200 1 580 1 850 370
Cena za celé studio, apartmán a přistýlky ve studiu nebo 
apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.

Mountain resort je umístěn v příjemném vysoko-
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Termín Studio Ap Ap Ap Lux PT

MOUNTAIN RESORT  HORNÝ SMOKOVEC L14.OV.192

Lázeňský hotel BraniskoLázeňský hotel Branisko



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.44

Relax centrum, které je nezbytnou součástí tohoto 
objektu. Obsahuje vířivku, saunu a posilovnu. K pen-
zionu také patří hlídané parkoviště. V prostorách 
penzionu je vybudovaná kavárna.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 

rádiem a telefonem.
STRAVOVÁNÍ:  V ceně pobytu polopenze (snídaně 
rozšířené kontinentální, večeře servírované).
SLEVY: Dítě do 14 let na přistýlce v doprovodu dvou 
dospělých osob zdarma jen v měsících červenci 
a srpnu (minimální délka pobytu musím být 7 nocí).
BONUS: K pobytu navíc 1x sauna, fitness, připojení 
na internet přes Wi-Fi a parkování na uzavřeném 
parkovišti. Možnost zakoupení Tatry Card, slevy 
20-30%.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Nově otevřený hotel s komfortně a stylově zařízenými 
pokoji a kvalitními službami. Svoje služby nabízí gol-
fovým hráčům, rodinám s dětmi a také rekreantům 
vychutnávající si blízkost Vysokých a Nízkých Tater, 
Slovenského ráje a Pieninského národního parku.
UBYTOVÁNÍ:
V komfortně vybavených dvoulůžkových pokojích 
s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT, telefonem, připojením na internet, balkónem 

a minibarem. Všechny pokoje jsou nekuřácké. Je 
možné si vybrat pokoj s výhledem na golfové hřiště 
nebo na Lomnický štít a část Vysokých Tater.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní formou 
bufetu 240 Kč/osoba a snídaně, děti do 12 let 180 Kč/
dítě a snídaně.
SLEVY:
35% sleva z aktuální ceny poplatku za golfovou hru – 
fee. Děti do 6 let bez nároku na lůžko mají ubytování 
a snídaně zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Pobyt se psem 13 EUR/den.

Apartmán Tále se nachází v Apartmánovém domě 
Tále v rekreační oblasti Tále – Chopok Jih. K dispozici 
je vlastní parkovací stání přímo před apartmánovým 
domem.
UBYTOVÁNÍ: V novém dvoupokojovém čtyřlůžkovém 
apartmánu č.107 s terasou a s vlastním sociálním 
zařízením. Čtyřlůžkový apartmán má dvoulůžkovou 

ložnici, obývací pokoj s rozkládací pohovkou (po 
rozložení spaní pro 2 osoby), kuchyňku propojenou 
s obývacím pokojem, koupelnu se sprchovacím kou-
tem a WC. Kuchyňka je plně vybavená, má kuchyň-
skou linku, ledničku s mrazákem, troubu, varnou 
desku a základní nádobí pro 4 osoby. 
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Příprava jídla v plně 
vybavené kuchyňce.
PŘÍPLATKY: 
Příplatek za pobyt pouze na 1 noc 450 Kč/ apartmán. 
Rekreační poplatek 0,7 EUR/ osoba a den. Vratná kauce 
100 EUR/ubytování, platba na místě v den nástupu.

Penzion Beny se nachází v Nové Lesné, která leží jen 
3 km od Starého Smokovce, turistického centra Vy-
sokých Tater a 7 km od Popradu, který je obchodím 
centrem podtatranského regionu.
Penzion je ideálním místem na strávení příjemné 
dovolené ve vysokých Tatrách a díky své poloze 

umožňuje turistům nesčetné množství výletů. Hosté 
mají k dispozici kuchyni s jídelnou a samostatnou 
místností, ve které mohou strávit příjemné večery. 
V létě je možno grilování v altánku u penzionu.
UBYTOVÁNÍ:
Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových poko-
jích s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava.
PŘÍPLATKY:
Pobyt se psem 3,3 EUR/den. Rekreační poplatek 
0,17 EUR/osoba a den, platba na místě.

Termín L  P D 3–12 D 3–12 P

26.04.–14.06. 630 510 340 280

14.06.–13.09. 690 610 510 390

13.09.–29.11. 630 510 340 280
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
sobotu (so–so) nebo neděli (ne–so). Minimální délka po-
bytu je 6 nocí. §

Termín L P D 12 P

26.04.–22.12. 1 260 760 500
Cena za osobu/noc s vlastní stravou a vstupem do wellness 
centra 7:00–22:00, parkovné a připojení na internet. Ná-
stup na pobyt je možný kdykoliv.

Termín Apartmán pro 2–4 osoby

26.04.–30.06. 1 490

30.06.–01.09. 1 690

01.09.–31.10. 1 490

Cena za celý apartmán/ noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín 1/2  1/3  1/4

26.04.–27.06. 350 330 300

27.06.–05.09. 410 360 330

05.09.–01.11. 350 330 300

Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Relax centrum, které je nezbytnou součástí tohoto 
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PENZION BAĎO  STARÁ LESNÁ L14.OV.193

HOTEL INTERNATIONAL  VEĽKÁ LOMNICA L14.OV.195 APARTMÁN TÁLE  TÁLE L14.OV.196

PENZION BENY  NOVÁ LESNÁ L14.OV.194

Hotel Odborár*** se nachází v klidném prostředí 
nedaleko Tatranské Lomnice v blízkosti tatranského 
muzea TANAPU. V hotelu je restaurace, 3 výtahy, 
2 denní bary, vinárna s diskotékou, salonek, ruční 
a vodní masáže, perličkové koupele, krytý bazén 
(25 x 12,5 m) s vyhřívanou vodou, sauna, úschova 
sportovních potřeb, biliár, ruské kuželky. V Tatran-
ské Lomnici se nachází i nástupní stanice kabinkové 
lanovky na Skalnaté Pleso s možností přestupu na 
visutou lanovku na Lomnický štít. 
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, 
rádiem, telefonem a připojením na internet. Sou-
částí každého pokoje je hotelový trezor zdarma.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
a večeře formou bufetu). Možnost dokoupení obědů 

formou menu 240 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 
190 Kč/dítě a oběd.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. 
Parkování zdarma.
BONUS: 1x za pobyt 2 hod. vstup do Mix Zóny v AQUA 
RELAX centru. Připojení k internetu v celém hotelu.
Sleva 30% na vstup do bazénu nebo na termální kou-
paliště v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 30% na 
vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár v Tatranské 
Lomnici. Sleva 30% na vstup do Wellness světa rege-
nerace a oddychu v hotelu Baník ve Štrbském Plese. 
Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník v Tatranských 
Matliarech.
V období 29.06.–01.09. navíc: pohádkový dět-
ský koutek, animace, večerní garden party u ohně, 
sportovní aktivity pro dospělé.
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc. Rekre-
ační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě. 
Pobyt se zvířetem není možný.

Hotel Urán se nachází v centru Tatranské Lomnice. 
Hostům je k dispozici fitness, sauna, masáže, solá-
rium, krytý bazén, stolní tenis, biliár, dětská herna. 
V blízkosti hotelu je nástupní stanice na kabinovou 
lanovku na Skalnaté Pleso. 
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, s vlastním 
sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem. 
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou 
bufetu).
SLEVY:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování 
zdarma, možnost využití garáže za poplatek.

BONUS:
Volný vstup do hotelového bazénu, zdarma Wi-Fi 
připojení k internetu v celém hotelu. 
Sleva 30% na vstup do bazénu nebo na termální kou-
paliště v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 30% na 
vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár v Tatranské 
Lomnici. Sleva 30% na vstup do Wellness světa rege-
nerace a oddychu v hotelu Baník ve Štrbském Plese. 
Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník v Tatranských 
Matliarech.
V období 29.06.–01.09. navíc: posezení u hudby, 
pohádkový dětský koutek, program pro děti.
PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj 450 Kč/noc. Rekreační poplatek 
1 EUR/osoba a den, platba na místě. Zvíře 10 EUR/
noc.

Termín L D 3–15  P D 3–15 P

03.05.–31.05. 1 020 720 820 510

31.05.–28.06. 1 120 780 890 560

28.06.–01.09. 1 260 890 1 010 630

01.09.–27.09. 1 120 780 890 560

27.09.–13.12. 1 020 720 820 510
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

Termín L D 3–15  P D 3–15 P

03.05.–31.05. 950 660 760 480

31.05.–28.06. 1 060 740 850 530

28.06.–01.09. 1 210 840 960 600

01.09.–27.09. 1 060 740 850 530

27.09.–13.12. 950 660 760 480
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí ZDARMA.

Hotel Odborár*** se nachází v klidném prostředí 19
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HOTEL TITRIS ODBORÁR  TATRANSKÁ LOMNICA L14.OV.197 HOTEL URÁN  TATRANSKÁ LOMNICA L14.OV.198



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 45

Villa se nachází v Tatranské Lomnici, v centru Ná-
rodního parku Vysoké Tatry, které jsou nejvyšší 
částí Karpat a dosahují nadmořské výšky 2600 m. 
Villa Beatrice se nachází v nadmořské výšce 900 m 
s výhodným spojením vlakem, autobusem a autem. 
V blízkosti se nachází vleky a kabinkové lanovky s do-
sahem na blízky Lomnický štít s nadmořskou výškou 
2 633 m. Najdete tady fantastické přírodní scenérie, 
čistou přírodu, malebné dědinky se stále přetrváva-
jícími 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 kur-
tech a v zimě zabruslit na ledové ploše.
Villa 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 soci-
álního zařízení.
Apartmán 1/3 + 2 přistýlky:
V apartmánu jsou 3 lůžka, možnost 2 přistýlek. 
Apartmán se skládá z ložnice pro 3 osoby, obývacího 
pokoje s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, TV/SAT 
a minibarem, kuchyňského koutu a vlastního soci-
álního zařízení.
Apartmán 1/4 + 2 přistýlky:
V apartmánu jsou 4 lůžka, možnost 2 přistýlek. 
Apartmán se skládá ze 2 ložnic po dvou lůžkách, 
obývacího pokoje s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, 
TV/SAT a minibarem, kuchyňského koutu a vlastního 
sociálního zařízení.
Apartmán 1/8 + 2 přistýlky:
V apartmánu je 8 lůžek, možnost 2 přistýlek. Apart-
mán se skládá ze 4 ložnic po dvou lůžkách, obývacího 
pokoje s krbem, TV/SAT a minibarem, jídelny s ku-
chyňským koutem a 2 sociálními zařízeními s hydro-
masážní vanou, jacuzzy a saunou. 
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 170 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 110 Kč/dítě a snídaně.
SLEVA: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. 
PŘÍPLATKY:
Vratná kauce 70 EUR/apartmán, platba na místě. 
Závěrečný úklid v apartmánu 1/2+2 17 EUR/pobyt, 
1/3+2 a 1/4+2 21 EUR/pobyt a 1/8+2 25 EUR/pobyt, 
platba na místě.

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 sta-
nice kabinkové lanovky na Skalnaté Pleso. Hotel je 
mimořádně vhodný pro rodinnou dovolenou, seni-
orské 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 nebo večeře dle druhu pobytu. 
Večeře za příplatek (bufetová nabídka) 240 Kč/osoba 
a večeře, večeře děti do 15 let 120 Kč/dítě a večeře. 

SLEVY:
Dítě do 5 let bez nároku na služby na pokoji při dvou 
plně platících osobách je zdarma.
PŘÍPLATKY:
Pokoj s balkonem 60 Kč/osoba a noc. Neobsazené 
lůžko 120 Kč/osoba a noc. Pobyt se psem 8 EUR/pes 
a den. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den. Garáž 
6 EUR/den. 

Villa Júlia, se nachází jen 50 m od hlavní budovy 
Villy Beatrice v blízkosti centra Tatranské Lomnice, 
v centru Národního parku Vysoké Tatry. V nejbližším 
okolí najdete množství turistických tras, fantastické 
přírodní scenérie, čistou přírodu, malebné vesničky 
se stále žijícími folklórními prvky. Villa Júlia je depen-
dancí Villy Beatrice.
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, dvou-
vařičem a ledničkou. Ubytování ve studiu je vhodné 
max. pro 4 osoby.
Apartmán 1/3+2 přistýlky
Apartmán se skládá z malé předsíně se šatnou, lož-
nice s manželskou postelí a jedním lůžkem, obývací 

místnosti s rozkládací pohovkou, konferenčním stol-
kem, TV/SAT, rádiem, ledničkou. Každý apartmán 
má vlastní koupelnu se sprchovým koutem a WC. 
Ubytování ve dvoupokojovém apartmánu vhodné 
pro 3–5 osob.
Apartmán 1/4+2 přistýlky
Apartmán se skládá z malé předsíně se šatnou, dvou 
ložnic s manželskou postelí nebo oddělenými lůžky, 
obývací místnosti s rozkládací pohovkou pro dvě 
osoby, konferenčním stolkem, TV/SAT, rádiem, led-
ničkou. Každý apartmán má samostatnou koupelnu 
se sprchovým koutem a WC. Ubytování v apartmánu 
je vhodné pro 4–6 osob.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 170 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 110 Kč/dítě a snídaně.
SLEVA: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Par-
kování přímo před villou zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Jednorázový povinný příplatek za závěrečný 
úklid: studio 1/2+2 12 EUR, apartmán 1/3+2 17 EUR 
a apartmán 1/4+2 21 EUR. Vratná záloha 70 EUR/stu-
dio nebo apartmán a pobyt.

Termín Ap Ap Ap Ap P
 1/2 + 2 1/3 + 2 1/4 + 2 1/8 + 2

26.04.–26.06. 1 280 1 740 2 320 4 060 400

26.06.–18.09. 1 340 1 880 2 420 4 060 400

18.09.–10.12. 1 280 1 740 2 320 4 060 400
Cena za celý apartmán a přistýlky v apartmánu/noc s vlastní 
stravou. Nástup možný kdykoliv.

Rekreační pobyt
Termín L  P D 3–15 D 3–15 Senior
    P  55+

15.01.–17.04. 550 440 380 300 490

21.04.–15.07. 550 440 380 300 490

15.07.–30.09. 680 550 480 380 620
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup je možný kdykoliv. §
Velikonoční pobyt
Termín L  P D 3–15 D 3 -15 Senior 
    P 55+

17.04.–21.04. 3 590 2 890 2 490 1 990 2 690
Cena na osobu/4 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je dne 
17.04.2014. §

Termín St 1/2+2 Ap 1/3+2 Ap 1/4+2 P

26.04.–26.06. 1 040 1 610 2 150 400

26.06.–18.09. 1 200 1 880 2 320 400

18.09.–10.12. 1 040 1 610 2 150 400
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu 
nebo apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv. 
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VILLA BEATRICE  TATRANSKÁ LOMNICA L14.OV.200HOTEL MORAVA  TATRANSKÁ LOMNICA L14.OV.199

VILLA JÚLIA  TATRANSKÁ LOMNICA L14.OV.201

Depandance Magnólia se nachází jen 200 m od hlavní 
budovy Villy Beatrice v blízkosti centra Tatranské 
Lomnice. Depandance svým výhodným umístěním 
je snadno dostupná autem, autobusem i vlakem. 
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. V nejbližším 
okolí najdete množství turistických tras, fantastické 
přírodní scenérie, čistou přírodu, malebné vesničky 
se stále žijícími folklórními prvky.
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, 
konferenčním stolkem, TV/SAT, rádiem, kuchyňským 
koutem se základním kuchyňským vybavením, dvou-
vařičem, a ledničkou. Ubytování ve studiu je vhodné 
max. pro 3 osoby.
Apartmán 1/3+2 přistýlky
Dvoupokojový apartmán se skládá z předsíně s šat-
nou, ložnice (může ale nemusí být oddělena dveřmi) 
s manželskou postelí a jedním lůžkem, obývací míst-
nosti s rozkládací pohovkou, konferenčním stolkem, 
TV/SAT, rádiem, ledničkou. Apartmán má vlastní 

koupelnu se sprchovým koutem a WC. Ubytování 
v apartmánu je vhodné pro 3–5 osob.
Apartmán 1/4+2 přistýlky
Dvoupokojový apartmán se skládá z předsíně s šat-
nou, ložnice (může ale nemusí být předělena dveřmi) 
s manželskou postelí. Obývací místnosti s manžel-
skou postelí + rozkládací pohovkou, konferenčním 
stolkem, TV/SAT, rádiem, ledničkou. Každý apartmán 
má vlastní koupelnu se sprchovým koutem nebo 
vanou a WC. Ubytování v apartmánu je vhodné pro 
4–6 osob.
Apartmán 1/6+4 přistýlky
Dvoupokojový apartmán se skládá z předsíně se 
šatnou, ložnice s manželskou postelí a 2× jedním 
lůžkem. Obývací místnosti s manželskou postelí + 
rozkládací pohovkou, konferenčním stolkem, TV/
SAT, rádiem, ledničkou. Každý apartmán má vlastní 
koupelnu se sprchovým koutem a WC. Ubytování 
v apartmánu je vhodné pro 6–10 osob.
STRAVOVÁNÍ:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 170 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 110 Kč/dítě a snídaně. 
Stravování v hlavní budově a to ve Ville Beatrice.
SLEVA:
Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování 
přímo před depandancí zdarma.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na 
místě. Jednorázový povinný příplatek za závěrečný 
úklid: studio 1/2+1 12 EUR, apartmán 1/3+2 17 EUR, 
apartmán 1/4+2 21 EUR a apartmán 1/6+4 25 EUR. 
Vratná záloha 70 EUR/studio nebo apartmán 
a pobyt.

Termín St Ap Ap Ap P
 1/2 + 1 1/3 + 2 1/4 + 2 1/6 + 4

26.04.–26.06. 1 040 1 610 2 150 2 420 400

26.06.–18.09. 1 200 1 880 2 320 2 700 400

18.09.–10.12. 1 040 1 610 2 150 2 420 400
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu 
nebo apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný 
kdykoliv. 

Depandance Magnólia se nachází jen 200 m od hlavní 

ko
v a
Ap
Dv
no
s m
sk
sto
m
va
4–
Ap
Dv
ša
lů
ro
SA
k

DEPANDANCE MAGNÓLIA  TATRANSKÁ LOMNICA L14.OV.202

Studio 1/2+2Studio 1/2+2

Apatrmán 1/3+2Apatrmán 1/3+2



Rekreační zařízení na Slovensku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.46

Hotel Hutník je hotelový komplex dvou budov
propojených spojovací chodbou, který se nachází 
se v tichém prostředí pod úpatím Lomnického Štítu 
za Tatranskou Lomnicí. Hostům slouží 2 restaurace, 
2 denní bary, 2 směnárny, krytý bazén, sauna, ma-
sáže, solárium, fitness, tělocvična, stolní tenis, biliár, 
kulečník. 
UBYTOVÁNÍ:
Hotel Hutník I. – rekonstruované komfortní dvou-
lůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociál-
ním zařízením, TV/SAT telefonem a balkonem.
Hotel Hutník II. – nerekonstruované dvoulůžkové 
pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním za-
řízením, TV/SAT, telefonem a balkonem.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, 
večeře formou bufetu v hotelu Hutník I., večeře vý-
běr z menu v hotelu Hutník II.). Možnost dokoupení 
obědů formou menu 210 Kč/osoba a oběd, dítě do 
15 let 170 Kč/dítě a oběd.

SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. 
Parkování zdarma.
BONUS:
Volný vstup do hotelového bazénu, bezplatné Wi-Fi 
připojení k internetu ve společenských prostorech 
a 20% sleva na bowling. 
Sleva 30% na vstup do bazénu nebo na termální kou-
paliště v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 30% na 
vstup do Aqua Relax v hotelu Odborár v Tatranské 
Lomnici. Sleva 30% na vstup do Wellness světa rege-
nerace a oddychu v hotelu Baník ve Štrbském Plese. 
V období 29.06.–01.09. navíc: dětský koutek, 
animace, vstup do tělocvičny, fitness a stolní tenis, 
1x týdně večerní zábava (disko, country nebo taneční 
večírek).
PŘÍPLATKY: Jednolůžkový pokoj 210 Kč/noc. Pobyt 
se psem v hotelu Hutník I. 10 EUR/noc, v hotelu Hut-
ník II. 7 EUR/noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Grandhotel Praha je situovaný v Tatranské Lomnici 
na úpatí Lomnického štítu. V hotelu je French Re-
staurant, Grand Lounge, American Bar anebo také 
Aperitiv Bar a Biliard Café. 
Ve Wellness & Spa je bazén s vodními atrakcemi 
hluboký 1,45 m o teplotě 29 °C s účinkem na hyd-
romasáž těla, uvolnění a prokrvení těla. Whirlpool 
má hloubku 0,8 m a teplotu 34-36 °C s účinky na 
hydromasáž, uvolnění a prokrvení těla. Finská sauna 
s doporučeným čas: 5–15 min. o teplotě 90-100 °C 
a vlhkostí vzduchu 15-25 % s účinky na regenerační, 
relaxační, posilnění imunitního systému, prevenci 
proti chorobám z nachladnutí.

UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích standard s možností při-
stýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádio, 
telefon a minibar.
STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně. Možnost dokoupení večeří 
formou 3 chodového menu 360 Kč/osoba a večeře, 
dítě 6–12 let 240 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY:
Příplatek za dvoulůžkový pokoj LUX 600 Kč/pokoj 
a noc. Pobyt se psem 15 EUR/den. Rekreační poplatek 
1 EUR/den platí se při příjezdu.
SLEVY:
Dítě do 6 let se snídani nebo polopenzí na přistýlce 
zdarma. Dětská postýlka zdarma. Sleva 10% za 
včasný nákup do 28.02.2014. Akce 7=6 nocí (1 noc 
zdarma).

HUTNÍK I.
Termín L D 3–15 P D 3–15 P

03.05.–31.05. 890 620 710 450

31.05.–28.06. 990 700 800 500

28.06.–01.09. 1 100 770 880 550

01.09.–27.09. 990 700 800 500

27.09.–13.12. 890 620 710 450
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

HUTNÍK II.
Termín L D 3–15  P D 3–15 P

03.05.–31.05. 740 520 590 370

31.05.–28.06. 790 560 630 400

28.06.–01.09. 840 590 670 420

01.09.–27.09. 790 560 630 400

27.09.–13.12. 740 520 590 370
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §
Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na 
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má 
ubytování s polopenzí zdarma.

Termín L P D 6–12 P 1/1

01.05.–27.06. 1 030 830 400 1 890

27.06.–16.09. 1 090 860 570 2 020

16.09.–31.10. 1 030 830 400 1 890
Cena na osobu/noc se snídani a vstupem do wellness centra 
(max. 3 hodiny denně). Nástup na pobyt je možný kdykoliv. 
Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Hotel Hutník je hotelový komplex dvou budovH
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Penzion je situovaný v překrásném prostředí Pienin 
a leží na břehu řeky Dunajec s krásným výhledem na 
dominantu Pienin „Tri Koruny“.
V penzionu je společenská místnost s TV, půjčovna 
sportovních potřeb, restaurace, bufet s letní terasou 
s výhledem na řeku, piknikové posezení s krbem 
a grilováním. V areálu penzionu je přístav pltí, fotba-
lové a volejbalové hřiště, půjčovna raftů a kol. 

UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s možností 
přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV, rá-
diem a telefonem.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní strava. Možnost dokoupení 
snídaní 135 Kč/osoba a snídaně, dítě 3–10 let 90 Kč/
dítě a snídaně. Možnost dokoupení obědů a večeří 
na místě, výběr z jídelního lístku.
PŘÍPLATKY: 
Pobyt se psem 5 EUR/den. Rekreační poplatek 
0,5 EUR/osoba a pobyt, platba na místě.

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 pozná-
váním historických památek (Markušovce, Levoča, 
Spišský hrad) a na návštěvu termálních koupališť 
s celoročním provozem Aqua City Poprad a Vrbov. 
V zimě je možné lyžovat ve střediscích: Spišská Nová 

Ves – Rittenberg, Levočská dolina a Vysoké Tatry. 
Z objektu je možné podnikat pěší túry do roklin Slo-
venského ráje.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociál-
ním zařízením, TV/SAT a balkonem a dvoulůžkové 
apartmány (ubytování v podkroví) s možností dvou 
přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT 
a balkonem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,33 EUR/osoba 
a den, platba na místě. Pobyt se psem 2 EUR/den. 
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.

Penzion se nachází v krásném prostředí Vysokých Ta-
ter v obci Ždiar mezi Belianskými Tatrami a Spišskou 
Magurou.

UBYTOVÁNÍ:
a) dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a čtyřlůžkové 
a pětilůžkové rodinné apartmány s vlastním sociál-
ním zařízením, TV/SAT.
b) dvoulůžkové až pětilůžkové pokoje s TV/SAT 
a umyvadlem, sociální zařízení společné na patře.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
formou švédských stolů a večeře výběr ze tří menu).
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,4 EUR/den, platba 
na místě. Pobyt se psem 6,6 EUR/den. Příplatek za 
jednolůžkový pokoj 180 Kč/noc. Pobyt na jednu noc 
60 Kč/osoba.

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 biliáru nebo šachu, či 
u krbu v zahradě, plné bohaté zeleně a květů. Kouzlo 
domova Vám dodá individuální přístup majitelů i cel-
ková rodinná atmosféra.

UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT a balkonem. Do dvoulůžkového pokoje lze 
přidat přistýlka.
Dva dvoulůžkové apartmány (ubytování v podkroví) 
s možností dvou přistýlek s vlastním sociálním za-
řízením, TV/SAT a balkonem (vhodné pro 4 členné 
rodiny).
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je snídaně.
SLEVY: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, 
platba na místě. Pobyt se psem 2 EUR/den.

Termín L D 3–10 P P 1/1

26.04.–15.05. 400 260 340 650

15.05.–28.06. 420 290 370 710

28.06.–03.09. 480 310 400 760

03.09.–01.10. 420 290 370 710

01.10.–22.12. 400 260 340 650
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv.

Termín L D 3–15 p P

26.04.–28.06. 500 270 430

28.06.–06.09. 550 330 500

06.09.–01.11. 500 270 430

Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.

Termín L a L b D 12 a,b

26.04.–01.06. 580 550 440

01.06.–21.09. 530 550 440

21.09.–01.11. 580 550 440

Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. §

Termín L D 3 - 15p P Ap.

26.04.–28.06. 500 270 430 1 750

28.06.–06.09. 550 330 500 1 980

06.09.–01.11. 500 270 430 1 750

Cena za osobu nebo celý apartmán (pro 4 osoby)/noc se 
snídaní. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

enzion je situovaný v překrásném prostředí Pienin P
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 47

HOTEL SISSI*** je umístěný v klidné čtvrti blízko 
centra, historických památek, obchodní a nákupní 
zóny. Nový tříhvězdičkový hotel je moderně vybaven, 
má špičkový servis a přátelskou atmosféru. Hotel má 
venkovní posezení na zahradě, lobby bar, PC s in-
ternetem ZDARMA v hotelové hale, ZDARMA Wi-Fi 
v celém hotelu. 
UBYTOVÁNÍ: Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 
s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, 

TV/SAT, minibarem. Do každého typu pokoje je 
možné umístit dětskou postýlku ZDARMA. 
STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou bufetu.
SLEVY: Dítě do 7 let na pokoji s 2 platícími osobami 
se snídaní ZDARMA.
PŘÍPLATKY: Parkování u hotelu 15 EUR/den. Pes 
10 EUR/den.

Hotel Corvin*** je rodinný hotel v centru Buda-
pešti, nedaleko hlavních turistických zajímavostí 
v tiché rezidenční čtvrti. Ulice Ráday, vzdálená jen 
několik minut od hotelu, je místo, kde můžete ochut-
nat tradiční maďarská nebo mezinárodní jídla za 
přiměřenou cenu. Hotel nabízí klimatizované pokoje, 
restauraci a bar.

UBYTOVÁNÍ: 
V dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením, TV, ledničkou, trezorem, te-
lefonem a fénem. Všechny pokoje jsou nekuřácké, 
s internetem přes Wi-Fi zdarma.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
SLEVY: Dítě do 6 let ZDARMA bez nároku na lůžko. 
Pro děti do 2 let možnost zapůjčení dětské postýlky 
zdarma (nutná rezervace předem).
PŘÍPLATKY: Parkování na parkovišti 13 EUR/noc 
(nutná rezervace předem).

Lázně v Budapešti
Léčebné lázně Gellért (otevřeno celoročně) – 
vyhlášené lázně z roku 1918, mají veřejný vnitřní 
plavecký bazén, termální bazén a parní místnost, 
venkovní termální a plavecký bazén a opalovací 
prostory.
Lázně Király – jsou pozůstatkem z času Turků 
v Maďarsku, dnes reprezentují dřívější lázeňský palác 
Ottoman.
Otevřeno celý rok (pondělí, středa, pátek – muži, 
úterý, čtvrtek, sobota – ženy).
Koupaliště Hajos a Lázně Palatinus na os-
trově Markéta – venkovní bazény plné ostrovních 
termálních pramenů; hlavní bazén je přes 110 m 
dlouhý. Jsou zde také dětské bazény, termální ba-
zény, klouzačky.
Termální lázně Lukács a venkovní bazén (ote-
vřeno celoročně) – patří mezi největší a nejpopulár-
nější lázně v Budapešti. 

Léčebné lázně Széchenyi (otevřeno celoročně) – 
jeden z největších lázeňských komplexů v Evropě.
Hotel Benczúr*** je moderní hotel v Budapešti 
v elegantním prostředí v centru města vedle An-
drássyho třídy, kde jsou divadla, restaurace, kavárny 
a Státní opera.  Hotel Benczúr superior má standardní 
pokoje a superior pokoje. Hotel má k dispozici i anti-
alergické pokoje.
K dispozici v hotelu je restaurace, kavárna, internetový 
koutek, zahrada. Pobyt se zvířátky je možný. Kouření je 
možné pouze ve vymezených prostorách.
V okolí hotelu se nachází mnoho pamětihodností – 
Městský park Városliget, muzeum moderního umění, 
Szechenyi lázně, Vajdahunyadvár – zámek, Vidám-
park – zábavný park a Fövárosi nagycirkusz – cirkus.
UBYTOVÁNÍ: V jednolůžkových, dvoulůžkových a tří-
lůžkových pokojích standard s vlastním sociálním 
zařízením, TV, telefonem, minibarem, některé pokoje 
mají klimatizaci. 
STRAVOVÁNÍ:  
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeří 360 Kč/ večeře, tříchodové menu 
bez nápojů. 
SLEVY: 
Dítě do 12 let je ZDARMA se 2 dospělými osobami. 
PŘÍPLATKY:
Pobyt se zvířetem 20 EUR/noc. Parkovné 13 EUR/auto 
a den. Příplatek za pokoj Superior – info v CK.

Thermal Hotel*** se nachází v srdci Mosonmagya-
róváru v tichém a klidném prostředí a bezprostředně 
sousedí s termálním koupalištěm.
Bio Flexum termální lázně nabízí celoročně 
otevřené i kryté bazény, denně napouštěné vodou 
z vysoce kvalitních léčebných termálních pramenů 
s obsahem minerálních solí, bez obsahu přidávaných 
chemických látek. Voda z termálních pramenů je svě-
tově uznávaná a podle účinku na zdraví je zařazena 
mezi 5 nejlepších léčebných vod v Evropě. Na tom jsou 
založeny i široké léčebné procedury: odborné lékař-
ské ordinace, bazénové koupele, vodoléčba, uhličité 
koupele, galvanizační koupele, hydromasáže, léčivé 
masáže, slatinové zábaly, elektroterapie, aquafitness 
a léčebný tělocvik.
K odpočinku přispívá hotelový wellness (infrasauna, 
perličková koupel) a masáže. Hostům je k dispozici 
bezplatné hlídané parkoviště. 
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, 
minibarem, trezorem a klimatizací. 
STRAVOVÁNÍ: V ceně rekreačního pobytu snídaně 
formou bufetu. V ceně lázeňských pobytů polopenze 

(snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 4 menu). 
Možnost dokoupení večeře 360 Kč/osoba a večeře. 
SLEVY: Dítě do 4 let na přistýlce se snídaní nebo polo-
penzí ZDARMA. U rekreačního pobytu dítě 4–9 let 
na přistýlce se snídaní ZDARMA, a dítě 4–12 let na 
přistýlce s polopenzí 50%.
PŘÍPLATKY: Balkon 160 Kč/pokoj a noc. Pobyt na 
2 noci + 10% k ceně ubytování. U rekreačního pobytu 
celodenní vstupenka do termálních lázní dospělý 
11 EUR/den, rekreační taxa 250 HUF/osoba a noc (asi 
1,00 EUR/osoba a noc), platí se při příjezdu.
Rekreační pobyt: ubytování se snídaní, využití well-
ness (infrasauna, finská sauna a jacuzzi) a parkování.
Lázeňský pobyt na 4 dny/3 noci: 3x ubytování 
s polopenzí, uvítací nápoj, 3x vstup do termálních lázní 
a plovárny a využití wellness (infrasauna, finská sauna 
a jacuzzi).
Lázeňský pobyt na 6 dní/5 nocí: 5x ubytování 
s polopenzí, uvítací nápoj, 5x vstup do termálních lázní 
a plovárny, využití wellness (infrasauna, finská sauna 
a jacuzzi) a 1x 45 min. relaxace v solné jeskyni.

Mosonmagyaróvár leží u severozápadních hranic  
Maďarska. Město je svou polohou blízko jak ra-
kouských tak slovenských hranic (Bratislava 30 
km), od Budapešti je vzdáleno 160 km. V roce 1969 
se otevřelo termální koupaliště, které sa už od té 
doby těší mimořádné oblibě mezi zahraničními 
i domácími turisty.
V historickém centru města se dodnes dochovaly 
památky středověkého hradu a opevnění. Pa-
nenská příroda v okolí Mosonmagyaróváru je 
protkaná cyklistickými trasami. Nejcennějším 
klenotem města je však termální voda, která se 
svou kvalitou řadí mezi 5 nejúčinnějších léčivých 
vod v Evropě.
Bio flexum termální lázně nabízí celoročně otevře-
né i kryté bazény.

Aqua Hotel Termál*** nachází se ve středu města, 
postavený v komplexu termálních-léčebných lázní. Ho-
tel nabízí moderně zařízené pokoje, léčebný a wellness 
sektor, restauraci a bar. Hotel má vlastní krytý bazén 
s termální vodou, finskou a infra saunu.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje standard jsou vy-
baveny sprchou a WC, fénem, sejfem, TV, telefonem 
a minibarem. Všechny pokoje standard-plus jsou 
navíc vybaveny nastavitelnou klimatizací, LCD-TV, 
možností připojení na internet. Přistýlka je možná 
v obou typech pokojů. Pro pohodlí invalidních hostů 
s pohybovým omezením slouží speciálně vybavené 
pokoje v přízemí.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně 
a večeře formou bufetu).
PŘÍPLATKY: Rekreační taxa 1,00 EUR/osoba a noc – 
platí se při příjezdu.
Pobyt Lázeňské dny zahrnuje: 3x ubytování 
s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní, 
užívání sauny a infrasauny.
Aqua wellness pobyt zahrnuje: 5x ubytování 
s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní, 
užívání sauny, infrasauny, pro ženy 1x čokoládová 
masáž, pro muže 1x léčivá masáž.
Aqua Lázeňský týden zahrnuje: 7x ubytování 
s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní, 
užívání sauny a infrasauny.

Termín L 1/2 P L 1/1

01.04.–01.06. 1 090 540 1 990

01.06.–25.07. 990 540 1 790

25.07.–28.07. 2 390 1 400 4 450

28.07.–01.08. 990 540 1 790

01.08.–01.11. 1 090 540 1 990

TOP TERMÍNY 1 390 700 2 690

Cena za osobu/noc v pokoji se snídaní a pobytovou taxou. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 
jsou 2 noci. V termínu 25.07.–28.07.2014 je minimální délka 
pobytu 3 noci – F1 v Budapešti.
TOP TERMÍNY: 17.04.–20.04.; 01.05.–03.05.; 29.05.–31.05.

Termín L 1/2 L 1/3

01.04.–01.06. 890 640

01.06.–01.09. 800 610

01.09.–31.10. 890 640
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 
jsou 2 noci.

Rekreační pobyt
Termín L 1/2 L 1/3 L 1/1

03.01.–01.04. 720 720 1 290

01.04.–30.09.* 940 790 1 650

Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka po-
bytu jsou 4 noci. Pobyt na 2 noci -příplatek 15%. Pobyt na 
3 noci – příplatek 10%. Ceny označené * neplatí v ter-
mínu konání F1 (25.07.–28.07.2014). §
AKCE 4=3 (1 noc ZDARMA) 
Termín L v 1/2 L v 1/3 L v 1/1

03.01. - 31.03. 2 390 2 390 4 290
Cena za osobu/4 noci se snídaní a rekreačním poplatkem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §

Rekreační pobyt
Termín L v 1/2  D 9–12 P  P L v 1/1 

01.03.–01.06. 1 390 690 950 1 950

01.06.–01.08. 1 350 680 950 1 850

01.08.–31.10. 1 390 690 950 1 950
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. §
Lázeňský pobyt na 4 dny/3 noci
Termín L v 1/2  L v 1/1 

01.03.–01.06. 5 490 6 790

01.06.–01.08. 5 190 6 490

01.08.–31.10. 5 490 6 790
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Lázeňský pobyt na 6 dní/5 nocí
Termín L v 1/2  L v 1/1 

01.03.–01.06. 9 190 11 290

01.06.–01.08. 8 690 10 790

01.08.–31.10. 9 190 11 290
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §

Lázeňské dny 
Termín L v 1/2 Standard L v 1/2 Plus
26.04.–29.10. 4 890 5 390

Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Aqua wellness pobyt 
Termín L v 1/2 Standard L v 1/2 Plus
26.04.–29.10. 8 390 8 690

Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Aqua Lázeňský týden 
Termín L v 1/2 Standard L v 1/2 Plus
26.04.–29.10. 11 290 11 990

Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §

HOTEL SISSI***H  je umístěný v klidné čtvrti blízko 
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HOTEL SISSI  BUDAPEŠŤ      L14.OV.210

HOTEL CORVIN  BUDAPEŠŤ      L14.OV.211

HOTEL BENCZÚR  BUDAPEŠŤ      L14.OV.209

THERMAL HOTEL  MOSONMAGYARÓVÁR      L14.OV.213AQUAHOTEL TERMAL  MOSONMAGYARÓVÁR      L14.OV.212

Gellert Spa BudapešťGellert Spa Budapešť



Lázně a termální koupaliště v Maďarsku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.48

Rába Quelle Gyógy v Györu – léčebné, termální 
a zážitkové koupele tvoří krytý areál otevřený v říjnu 
2003. Bezchlorové lázně nabízí během celého roku 
5 zážitkových bazénů, 64 a 38 m dlouhé tobogány, 
saunovou zahradu I. (5 finských a 2 parní sauny), 
saunovou zahradu II.(infra sauna, aroma sauna, 
solná jeskyně a masážní křesla). Bazény s termální 
vodou bohatou na minerály (teplota vody v bazé-
nech 29–38 °C), kanál s divokou vodou, chrliče vody, 
perličková lázeň, podvodní masážní trysky, vodopád 
s jeskyní, dětský bazénový koutek a vodní bar. Bazén 
Romatic nabízí kouzlo nočního zážitku za bílého dne.
Hotel Famulus**** stojí v nové čtvrti města, vedle 
obchodního centra Árkád a v blízkosti barokního 
centra. Sportovní možnosti hotelu: bowling, squash, 
fitness a wellness služby (masáže, infrasauna, po do-
hodě pedikúra a manikúra). Dětský koutek s tvůrčími 

hračkami, hlídaní dětí, dětská lůžka, židličky. Od jara 
do podzimu funguje půjčovna jízdních kol a 500 m od 
hotelu je tenisový kurt.
UBYTOVÁNÍ: 
Jednolůžkové pokoje a dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV, telefo-
nem, minibarem a fénem. Všechny pokoje jsou klima-
tizované a mají připojení k internetu. 
STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně formou bufetu. Příplatek za večeři 330 Kč/
osoba a večeře. Dítě 6–12 let 195 Kč/večeře.
SLEVY: 
Dítě do 6 let bez nároku na služby ZDARMA. Dětská 
cena platí při 2 plně platících osobách.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 1,2 EUR/osoba a noc (osoby od 18 
let) – platba při příjezdu.

Bükfürdö – nejnovější lázeňské centrum v Maďar-
sku v blízkosti rakouských hranic. Termální lázně 
Bük jsou druhé největší lázně v Maďarsku a zároveň 
jedny z nejpopulárnějších lázní v Evropě. 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 Repce*** a Hotel Repce Gold**** – oba 
hotely rozsahem svých služeb uspokojí i ty nejnároč-
nější hosty. Hotelový wellness ostrov nabízí vnitřní 
plavecký bazén, posilovnu, saunu, parní kabina a per-
ličkové lázně. 
Z hotelu REPCE*** lze přejít přímo do areálu léčeb-
ných lázní krytou spojovací chodbou.
Zrenovovaný hotel má restauraci, kde jsou podávána 
jídla formou bohatého bufetu, drink bar, masáže, 
společenskou místnost, internet a trezor. V parku 
slouží hostům k rekreaci hřiště na košíkovou, volejbal 
a kuželková dráha. V blízkosti se nachází golfové hřiště, 
tenisový kurt, bowling a hosté mají možnost jízdy na 
koni a výletů v kočáře.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky 
s vlastním sociálním zařízením (koupelna a WC), TV 
a minibarem. 
STRAVOVÁNÍ: Snídaně a večeře formou bohatého bufetu.
SLEVY: Sleva pro děti ve stejném pokoji s rodiči 
v termínu 04.07. do 24.08.2014 (mimo svátky): děti 

0–10 let zdarma (nevztahuje se na koupání) se 
2 plně platícími osobami. Dítě 10–14 let 50% sleva 
z ceny dospělé osoby. V termínu 04.07. do 24.08.2014 
(mimo svátky): děti 0–6 let zdarma (nevztahuje se na 
koupání) se 2 plně platícími osobami). Děti 6–12 let 
50% sleva z ceny dospělé osoby.
PŘÍPLATKY: Pobyt na 2 noci + 10% k ceně ubytování. 
Rekreační poplatek 410 HUF/osoba a noc (cca 1,7 €/
osoba a noc) u osob od 18 let – na recepci hotelu. 
Vstup do termálních lázní Bük od 1 950 HUF (děti 
1 050 HUF). Vstupné do světa sauny – 1 950 HUF/3 hod. 
+ 100 HUF záloha za hodinky. Pes 22 €/noc.
Program zahrnuje: využívání hotelového wellness 
ostrova (plavecký bazén, whirlpool, finská sauna, in-
fra sauna a parní kabina), zapůjčení županu,  účast na 
sportovních programech a daný počet vstupů do ter-
málních lázní BÜK (u pobytu na 2 noci není v ceně za-
hrnut vstup do termálních lázní) např. 3 noci = 1 vstup, 
4 noci = 2 vstupy, 7 nocí = 5 vstupů.

Čtyřhvězdičkový hotel uspokojí i nejnáročnější po-
žadavky svých hostů. Nachází se přímo u termálních 
bazénů, kam se dostanete krytou spojovací chodbou. 
Nabízí klimatizovanou restauraci s letní terasou, kde 
jsou jídla podávána formou bufetu, dále lobby bar, 
dětský koutek, biliár, fitness, wellness, péče o krásný 
vzhled (kosmetika, manikúra, pedikúra, masáže, solná 
komora a solárium). Léčebné služby hotelu: lékařské 
prohlídky, ucelené léčebné kúry, hydro-, elektro- a fy-
zioterapie, zdravotní gymnastika, rozličné masáže, 
laser a bahenní zábaly parafango. V hotelu se nachází 
wellness ostrov (plavecký bazén, jacuzzi, sauna, 
posilovna a parní kabina). Hosté mohou navštívit 
nově otevřený svět saun, kde je k dispozici 9 druhů 
saun: aromatická parní sauna, finská kamenná sauna, 
bylinná sauna, infračervená sauna a venkovní finská 
sauna. Po ukončení saunování můžete využít odpo-
činkovou zónu, vnitřní a venkovní ochlazovací bazén, 
jacuzzi a Kneippův bazén.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje jsou klimatizované 
a mají koupelnu, WC, TV, telefon, minibar, bezpeč-
nostní schránku a připojení na internet. Všechny po-
koje jsou s balkonem, pouze pokoje s přistýlkou jsou 
bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně a večeře formou bufetu.
SLEVY:
Sleva pro děti ve stejném pokoji s rodiči v termínu 04.07. 
do 24.08.2014 (mimo svátky): děti 0–6 let ZDARMA 
(nevztahuje se na koupání) se 2 plně platícími osobami. 
Dítě 6–12 let 50% sleva z ceny dospělé osoby.

v termínu 04.07. do 24.08.2014 (mimo svátky): děti 
0–3 roky ZDARMA (nevztahuje se na koupání) se 2 plně 
platícími osobami). Děti 3–12 let 50% sleva z ceny do-
spělé osoby. 
PŘÍPLATKY:
Pobyt na 2 noci + 10% k ceně ubytování. Rekreační 
poplatek 410 HUF/osoba a noc (cca 1,7 €/osoba a noc) 
u osob od 18 let – na recepci hotelu. Vstup do termál-
ních lázní Bük od 1 950 HUF (děti 1 050 HUF). Vstupné 
do světa sauny – 1 950 HUF/3 hod. + 100 HUF záloha 
za hodinky. Pes 22 €/noc.
Program zahrnuje:  Využití hotelového wellness 
ostrova (bazén, whirlpool, jacuzzi, finská sauna, in-
frasauna, parní kabina a ledová sprcha), zapůjčení 
županu, účast na sportovních aktivitách, fitness, 
parkování, připojení na internet, Wi-Fi v hale, daný 
počet vstupů do termálních lázní BÜK (u pobytu na 
2 noci není v ceně zahrnut vstup do termálních lázní) 
např. 3 noci = 1 vstup, 4 noci = 2 vstupy, 7 nocí = 
5 vstupů.

Rekreační pobyt
Termín L 1/2 D 6–12 P

03.01.–31.10. 1 170 630
Cena za osobu/noc se snídaní a poplatkem za parkování, 
vstup do vířivky a infrasauny. Nástup na pobyt pondělí až 
čtvrtek. Pobyt na 2 noci + 10%. §
Víkendový pobyt na 2 noci
Termín L 1/2 D 6–12 P L 1/1

03.01.–31.10. 2 290 1 390 3 790
Cena za osobu/2 noci se snídaní a poplatkem za parkování, 
vstup do vířivky a infrasauny. Nástup na pobyt pátek až ne-
děle. Pobyt na 2 noci. §

Termín L 3–6 nocí  L 3–6 nocí L
 (čt–ne) (ne–čt) od 7 nocí

26.04.–30.04. 1 410 1 290 -

 30.04.–04.05.* 1 610 1 610 -

04.05.–06.06. 1 410 1 290 1 290

 06.06.–09.06.* 1 610 1 610 -

09.06.–22.10. 1 410 1 290 1 290

 22.10.–26.10.* 1 610 1 610 -
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Za pobyt na 2 
noci je příplatek 10%.  §
* Minimální délka pobytu 4 noci v termínu: 30.04.–04.05.2014
* Minimální délka pobytu 3 noci v následujících termínech:
06.06.–09.06.2014, 22.10.–26.10.2014

Termín L  3–6 nocí L 3–6 nocí L
 (čt–ne) (ne–čt) od 7 nocí

26.04.–30.04. 1 790 1 490 -

 30.04.–04.05.* 1 970 1 970 -

04.05.–06.06. 1 790 1 490 1 490

 06.06.–09.06.* 1 970 1 970 -

09.06.–22.10. 1 790 1 490 1 490

 22.10.–26.10.* 1 970 1 970 -
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. Za pobyt na 2 noci je příplatek 10%. §
* Minimální délka pobytu 4 noci v termín: 30.04.–04.05.2014
* Minimální délka pobytu 3 noci v následujících termínech:
06.06.–09.06.2014, 22.10.–26.10.2014

Rába Quelle Gyógy v Györu – léčebné, termální
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Termín L 3 6 nocí L 3 6 nocí L

Čtyřhvězdičkový hotel uspokojí i nejnáročnější po- v ttermínu 04.07. do 24.08.2014 (mimo svátky): dětiv t

HOTEL FAMULUS****  GYÖR       L14.OV.215

HOTEL REPCE  BÜKFÜRDŐ      L14.OV.216 HOTEL REPCE GOLD  BÜKFÜRDÖ      L14.OV.217
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HOTEL REPCE H

Město památek, termálních koupelí, trhů a jedno 
z největších maďarských měst s krásným barok-
ním centrem se nachází přibližně 60 km jižně od 
Bratislavy. 
Hotel uvítá své návštěvníky v barokním srdci Györu. 
Budova byla v minulosti užívána jako karmelitánský 
klášter, po rekonstrukci v roce 1987 funguje jako hotel. 
Hotelová část je součástí karmelitánského kláštera, 
čtvercový tvar stavby uzavírá nádvoří, které patří 
k nejkrásnějším ve střední Evropě. Koncerty, které se 
konají na hotelovém nádvoří, jsou pro hosty nezapo-
menutelným zážitkem. Nedaleko leží termální lázně 
Rába Quelle, léčebné i zábavní centrum. Podle názoru 
novinářů patří hotel Klastrom mezi 50 Top hotelů.
UBYTOVÁNÍ: 
V jednolůžkových, dvoulůžkových, třílůžkových a čtyř-
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, 
telefonem, připojením k internetu. Pokoje jsou umís-
těny ve třech hotelových křídlech a mají výhled na břeh 
řeky Rába, nebo na nádvoří. 

STRAVOVÁNÍ: Snídaně formou bufetu. Možnost do-
koupení večeří 390 Kč/večeře, děti 5–12 let 190 Kč/
večeře.
SLEVY: Dětská cena platí při 2 plně platících osobách. 
Dítě do 5 let ZDARMA. Dítě 5–12 let 50% sleva.
PŘÍPLATKY: Pobyt na 2 noci + 10% (u rekreačního po-
bytu). Parkování na hlídaném parkovišti 4 EUR/den. 
Víkend pro rodiny: 2x ubytování se snídaní, 1x 
rodinné vstupné do Xantus János ZOO, 1x rodinné 
vstupné do termálních koupelí Rába Quelle Thermal 
Bath, 1x sauna v hotelu a rekreační poplatek.
Prodloužený víkend: 3x ubytování se snídaní, 1x 
tříchodová večeře v restauraci Klastrom, 1x vstupné 
do termálních koupelí Rába Quelle Thermal Bath, 1x 
sauna v hotelu a rekreační poplatek.
Wellness pobyt: 2x ubytování se snídaní, 1x vstupné 
do termálních koupelí Rába Quelle Thermal Bath, 1x 
masáž (30 minut), 1x sauna v hotelu a rekreační 
poplatek.

Rekreační pobyt (po–čt)
Termín L 1/2 L 1/3 L 1/4 D 5–12 P L 1/1 

03.01.–30.10. 1 030 790 700 420 1 750
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Po-
byt (po–čt). §
Rekreační pobyt (pá–ne)
Termín L 1/2 L 1/3 L 1/4 D 5–12 P  L 1/1

03.01.–26.10. 800 670 600 420 1 440
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Po-
byt (pá–ne). §
Víkend pro rodiny 2 dospělí + 2 dospělí + 
 1 dítě do 10 let 2 děti do 10 let

03.01..–31.10. 5 320 5 850
Cena za 2 dospělé s 1–2 dětmi/2 noci se snídaní a progra-
mem (pobyt nelze krátit). Nástup na pobyt je možný kdyko-
liv. §
Prodloužený víkend L D 5–12 P

03.01.–31.10. 3 420 1 450
Cena za osobu/3 noci se snídaní a programem (pobyt nelze 
krátit). Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §
Wellness pobyt L Dítě 5–12 P

03.01.–31.10. 2 620 1 090
Cena za osobu/2 noci se snídaní a programem (pobyt nelze 
krátit). Nástup na pobyt je možný kdykoliv. §

Město památek, termálních koupelí, trhů a jedno 
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 49

Apartmánový dům Siesta je vzdálený 1500 m od léči-
vých lázní Bükfürdö. K odpočinku slouží finská sauna, 
jacuzzi, parkoviště, dětské hřiště, posezení v zahradě 
a grilování. V apartmánovém domě je možné zajistit 
snídaně a masáže.
UBYTOVÁNÍ: a) Dvoulůžkové apartmány 
s možností 1–2 přistýlek, 1 ložnice, obývací pokoj 

s kuchyní, sprcha a WC, balkon nebo terasa, TV/SAT 
a ručníky (pro použití v pokoji). b) Čtyřlůžkové 
apartmány s možností 1 přistýlky, 2 ložnice, 
obývací pokoj s kuchyní, sprcha a WC, balkon nebo 
terasa, TV/SAT a ručníky (pro použití v pokoji).
STRAVOVÁNÍ: Vlastní, možnost přípravy jídel v ku-
chyňce apartmánu. Snídaně za 120 Kč/osoba a sní-
daně. Děti 3–6 let za 60 Kč/dítě a snídaně. Dítě do 
3 let zdarma.
SLEVY: Dítě do 4 let ZDARMA bez lůžka nebo na 
přistýlce.
PŘÍPLATKY: Pobyt na 2 noci příplatek 30%. Pobyt na 
3 noci příplatek 15%.

Apartmánový dům Orsi Vendégház nabízí celoročně 
prostorné apartmány pro 2–4 osoby. Léčivé termální 
lázně Bükfürdö jsou vzdálené 1 700 m. K odpočinku 
slouží dětské hřiště, posezení v zahradě, možnost 
grilování. V apartmánovém domě je možné zajistit 
snídaně, masáže a uzavřené parkoviště. Od května 
do září pendluje mezi městečkem Bük a termálními 
lázněmi turistický vláček.

UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové apartmány s možností 
1–2 přistýlek, 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní 
(kávovar, mikrovlnka), sprcha a WC, balkon nebo te-
rasa, TV/SAT, povlečení, utěrky, prostředky na mytí 
nádobí a ručníky (pro použití v pokoji).
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, možnost přípravy jídel v kuchyňce apart-
mánu. Snídaně za 150 Kč/osoba a snídaně. 
SLEVY: 
Dítě do 3 let ZDARMA.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1,50 EUR/osoba a noc (osoby od 
18 let) – platba na místě. Pobyt na 2 noci příplatek 
30%. Pobyt na 3 noci příplatek 15%.

Penzion Szanyi nabízí rodinnou atmosféru v srdci ob-
líbených léčivých lázní Bük, asi 800 m od termálních 
koupelí, v blízkosti restaurací a obchodů. V penzionu je 
5 pohodlných a komfortně zařízených dvoulůžkových 
pokojů (2 pokoje s možností 1 přistýlky) a 5 kompletně 
vybavených apartmánů pro 2 osoby s možností až 
2 přistýlek. K odpočinku slouží denní místnost, jídelna, 
lehátka a houpačka. V penzionu je možné zapůjčit si 
jízdní kola, badminton, zajistit masáže, zorganizovat 
výlety. Turistický vláček pravidelně pendluje mezi 
městečkem Bük a termálními lázněmi.
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha 
a WC, TV/SAT, rádiem, minibarem a terasou, ručníky 
(pro použití v pokoji).

Dvoulůžkové apartmány s možností 1–2 přistýlek 
s plně vybavenou kuchyňkou a vybavením shodným 
jako pokoje. 
STRAVOVÁNÍ: 
U pokojů v ceně snídaně. U apartmánů vlastní strava, 
možnost přípravy jídel v kuchyňce apartmánu. 
PŘÍPLATKY: 
Pobyt na 2 noci příplatek 30%. Pobyt na 3 noci přípla-
tek 20%.

Apartmánový dům nabízí prostorné apartmány s vlast-
ním vchodem v srdci lázeňského městečka Bük, cca 
1 500 m od termálních koupelí, v blízkosti restaurací 
a obchodů. Hostům je k dispozici gril, sluneční terasa, 
houpačka, internet, půjčovna jízdních kol a wellness 
služby (masáže, lázeňské balíčky).
UBYTOVÁNÍ: 
Prostorné dvoulůžkové apartmány s možností 
1–2 přistýlek, s vlastním vchodem. Každý apart-
mán má koupelnu, kompletně vybavenou kuchyň 
(kávovar, vařič, mikrovlnka, lednička a nádobí), TV/
SAT, rádio, terasu a parkování. Ručníky (pro použití 
v pokoji).

STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, možnost přípravy jídel v kuchyňce 
apartmánu.
PŘÍPLATKY: 
Pobyt na 2 noci příplatek 30%. Pobyt na 3 noci pří-
platek 20%.

Nejnovější hotel Piroska**** se nachází v Bük-
fürdö. Hotel má restauraci nabízející speciality ma-
ďarské 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, in-
frasuana, turecké parní lázně s aromaterapií a tepidá-
rium). Hotel klade mimořádný důraz na rodiny s dětmi. 
Vedle dětského bazénu je pro děti připraven rodinný 
relaxační prostor s hračkami, dětský koutek v hale ho-
telu. Na dvoře hotelu je dětské hřiště s trampolínou. Do 
lázní v Bükfürdö a zpět vozí ubytované hosty hotelový 
autobus. Parkování je bezplatné.
UBYTOVÁNÍ: Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje 
typu STANDARD s možností přistýlky, s vlastním 
sociálním zařízením, sejfem, minibarem, TV/SAT a te-
lefonem. Pokoje typu SUPERIOR mají LCD/TV, novou 
koupelnu a fén. 
STRAVOVÁNÍ: Polopenze – snídaně formou bufetu, 
večeře výběr z menu.
SLEVY: Dítě do 5 let na přistýlce ZDARMA s dětskou 
polopenzí se 2 platícími osobami. Dítě 5–12 let na 
přistýlce má pobyt bez procedur a vstupenek do 
lázní. Děti 12–18 let mají slevu 30% z ceny pro do-
spělou osobu a není jim poskytnuta masáž.
PŘÍPLATKY: Příplatek za ubytování v pokoji kate-
gorie SUPERIOR je 100 Kč/osoba a noc. Rekreační 
poplatek 1,6 EUR/osoba a noc (osoby od 18 let) platí 
se při příjezdu. 
Všechny pobyty zahrnují: ubytování s polopenzí, 
používání wellness centra hotelu (letní venkovní bazén, 

vířivka, dětský bazén a rodinná relaxační zóna, sauny 
(finská, biosauna a infrasauna), turecké parní lázně 
s aromaterapií a tepidárium), účast na sportovních 
programech, transfery od hotelu do lázní Bük a připo-
jení k internetu.
Relaxační pobyt 4 dny/3 noci: 1 celodenní vstu-
penka do lázní Bük (do termálního bazénu) a 1x osvě-
žující masáž zad (20 min.)
Relaxační pobyt 6 dnů/5 nocí: 3 celodenní vstu-
penky do lázní Bük (do termálního bazénu).
Relaxační pobyt 8 dnů/7 nocí: 3 celodenní vstu-
penky do lázní Bük a 1x osvěžující masáž zad (20 min.).

Termín L a L b Přistýlka

03.01.–31.05. 430 390 240

31.05.–01.10. 450 410 240

01.10.–31.10. 430 390 240
Cena za osobu/noc s vlastní stravou v apartmánu. Nástup 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.

Termín L P

03.01.–31.10. 470 240

Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.

Termín L 1/2 Pokoj L 1/2 Apartmá P

03.01.–26.10. 490 470 270
Cena za osobu/noc se snídaní v pokoji, noc s vlastní stra-
vou v apartmá, včetně pobytové taxy a parkování. Nástup 
na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 
4 noci.

Termín L  P

03.01.–26.10. 470 270
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, včetně pobytové taxy 
a parkování. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální 
délka pobytu jsou 4 noci.

Relaxační pobyt 4 dny/3 noci
Termín L 1/2 D 5–12 P L 1/1

03.01.–23.06.* 3 590 1 990 4 490

23.06.–29.09. 3 790 1 990 4 690

29.09.–31.10.* 3 590 1 990 4 490
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Relaxační pobyt 6 dnů/5 nocí
Termín L 1/2 D 5–12 P L 1/1

03.01.–23.06.* 5 590 3 190 7 090

23.06.–29.09. 5 990 3 190 7 390

29.09.–31.10.* 5 590 3 190 7 090
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Relaxační pobyt 8 dnů/7 nocí
Termín L 1/2 D 5–12 P L 1/1
03.01.–23.06.* 7 590 4 290 9 490
23.06.–29.09. 8 090 4 290 9 990
29.09.–31.10.* 7 590 4 290 9 490
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
* uvedené ceny neplatí v následujících termínech: 
01.05.–04.05.2014, 06.06.–09.06.2014, 23.10.–26.10.2014

Apartmánový dům Siesta je vzdálený 1500 m od léči-
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.50

Apartmánový dům Montex se nachází v obci Bük, 
1800 m od lázní, nedaleko golfového hřiště. V domě 
je společenská místnost, Wi-Fi internet, sauna a po-
silovna. Vedle domu jsou tenisové kurty a zahrada 
s grilem, houpačkou a skluzavkou pro děti. Využívání 

sauny a tenisových kurtů je pro ubytované hosty 
zdarma. Apartmánový dům Montex má vlastní vi-
notéku. Ubytovaní hosté obdrží 5% slevu na degus-
taci a nákup vín. Parkování je možné na uzavřeném 
parkovišti ve dvoře. Dům Montex je ideální pro hosty, 
kteří hledají klid a odpočinek a pro rodiny s dětmi.
UBYTOVÁNÍ: Dvoupodlažní apartmány pro 4–6 osob 
s vlastním vchodem, pěkně a komfortně zařízené. 
V podkroví jsou 2 dvoulůžkové ložnice s vlastním 
sociálním zařízením, v přízemí je obývací pokoj s TV, 
telefonem a plně vybavenou kuchyní. V obývacím 
pokoji je možnost až 2 přistýlek (rozkládací gauč). 
Každý apartmán má terasu.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní, příprava jídel v kuchyňce 
apartmánu. 
SLEVY: 1 dítě do 6 let ZDARMA na přistýlce pouze při 
obsazení apartmánu 4 osobami.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,5 EUR/osoba a noc 
(osoby od 18 let) – platba na místě. Pobyt na 2 noci 
příplatek 30%. Pobyt na 3 noci příplatek 15%.

Penzion Bajor se svou vyhlášenou restaurací patří 
mezi nejelegantnější penziony v Bükfürdö. Leží pouhé 
3 minuty jízdy autem od termálních lázní a golfového 
hřiště Bükfürdö. Hostům nabízí 20 kvalitně zařízených 
pokojů. Penzion dále nabízí venkovní bazén s lehátky, 
nové wellness s jacuzzi s propracovaným osvětlením 
a ozvučením místnosti, infra saunu, masáže, stolní 
tenis, půjčovnu kol, dětské hřiště.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje 
kategorie silver nebo gold, s vlastní koupelnou, LCD 
TV, DVD, Wi-Fi zdarma a minibarem.
STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně nebo polopenze dle druhu pobytu.
SLEVY: Dítě do 3 let v pokoji s rodiči ZDARMA. Děti 
3–6 let sleva 50%. Děti 6–12 let sleva 30%.

PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1,6 EUR/osoba a noc. Domácí 
zvíře 4 EUR/noc.
Rekreační pobyt zahrnuje: ubytování se snídaní 
nebo polopenzí, fitness, venkovní bazén s lehátky, 
stolní tenis, Wi-Fi připojení na internet, dětské hřiště 
a parkoviště hlídané kamerami.

Celoročně otevřený penzion je umístěný v blízkosti 
termálních lázní a 100 m od hotelu Wolf. Bezplatné 
parkování u penzionu. 
UBYTOVÁNÍ:
moderní dvoulůžkové pokoje s možností 1–2 přistý-
lek s vlastním sociálním zařízením (sprcha nebo vana 
a WC) a TV/SAT. Některé pokoje mají klimatizaci (za 
příplatek na místě). 
STRAVOVÁNÍ:
V ceně snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení 
večeře formou bufetu podávané v restauraci hotelu. 
Ceny Stravování: v termínech 25.04.–01.06.2014 
a 01.09.–25.10.2014: večeře 270 Kč/večeře • v ter-
mínu 01.06.–01.09.2014: večeře 330 Kč/večeře.

SLEVY:
Dítě do 6 let ZDARMA se 2 dospělými osobami 
v pokoji.
PŘÍPLATKY:
Pobytová taxa 400 HUF/osoba a noc (osoby 18-70 let) 
platí se při příjezdu. Při pobytu do 2 noci příplatek 
15%.

Hotel Corvus***  rodinný a přátelský hotel se na-
chází v centru lázní Bük, 110 m od vchodu do lázní, 
s výhledem na vlastní zelený park. V roce 2000 prošel 
hotel celkovou rekonstrukcí.
Restaurace krále Matiáše připravuje maďarské, 
mezinárodní i dietní speciality. V hotelu je solná jes-
kyně a vlastní léčebné centrum, kde mohou hosté 
na základě vyšetření odborným lékařem podstoupit 
léčení. Můžete si vybrat z nejmodernějších léčebných 
terapeutických ošetření: fyzioterapii, podvodní ma-
sáž, bahenní zábal, magnetickou terapii a léčebné 
masáže. Hoteloví hosté mohou využít saunu, jacuzzi, 
solárium, sejf a připojení k internetu v Lobby baru. 
Hotel Corvus je bezbariérový.
UBYTOVÁNÍ: Všechny dvoulůžkové a třílůžkové po-
koje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením, 
balkónem, lednicí, TV a telefonem. Do dvoulůžko-
vých pokojů lze umístit přistýlku. Možnost zapůj-
čení županu (vratná záloha).

STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze formou 
bufetu. Možnost dokoupení obědů 360 Kč/osoba 
a oběd.
SLEVY: Dítě do 6 let s polopenzí zdarma (se 2 oso-
bami na přistýlce). 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,60 EUR/osoba 
a noc – platí se při příjezdu. Pes 8 EUR/den – úhrada 
na místě.
V ceně lázeňského pobytu na 2 noci: vstup do 
sauny, vířivky, 1x jednodenní vstup do lázní Bük (bez 
přerušení), 1x masáž (20 min.), parkování a Wi-Fi 
v Lobby.
V ceně lázeňského pobytu na 4 noci: vstup do 
sauny, vířivky, 3x jednodenní vstup do lázní Bük (bez 
přerušení), 1x masáž (20 min.), parkování a Wi-Fi 
v Lobby.
V ceně lázeňského pobytu na 5 nocí: vstup do 
sauny, vířivky, 3x jednodenní vstup do lázní Bük (bez 
přerušení), 1x masáž (20 min.), parkování a Wi-Fi 
v Lobby.

Útulně a příjemně zařízená Vila Somló se nachází 
v obci Bük přibližně 1 800 m od termálních lázní a 300 
m od nákupního centra. Pobyt ve Vile Somló je vhodný 
pro rodiny s dětmi a pro hosty toužící po klidném 
prostředí.
Apartmány se nachází v 1. patře vily a v přilehlém 
apartmánovém domku. Hosté mohou využít společný 
obývací pokoj, krytou terasu, bezdrátové připojení k in-
ternetu, zdarma si mohou zapůjčit jízdní kola. V přízemí 
se nachází kuchyň s jídelnou. Ve vile je možné zajistit 
snídaně a večeře. Za příplatek jsou možné i masáže. 
Pro nejmenší je k dispozici dětská postýlka, vanička 
a jídelní židle. V zahradě se nachází dětské hřiště, v létě 
otevřený bazén, gril a posezení. Parkování je zajištěno 
u vily v uzavřeném dvoře. Vedle penzionu je velká 
louka vhodná zejména pro míčové hry.
UBYTOVÁNÍ: 
Dvoulůžkové apartmány v samostatném domku, 

s vlastním sociálním zařízením a kuchyňkou. Posezení 
pro 2 osoby před každým apartmánem.
Dvoulůžkové apartmány s možností až 2 přistýlek 
(rozkládací gauč) a dvoulůžkové apartmány s balko-
nem. Apartmány se nachází v hlavní budově v podkroví, 
mají ložnici, TV, koupelnou a kuchyň s jídelnou (lednice, 
kávovar, topinkovač, mikrovlnná trouba). Apartmány 
s možností přistýlky jsou vhodné pro 3 dospělé nebo 
2 dospělé a 2 děti.
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, příprava jídel v kuchyňce apartmánu. Za pří-
platek možnost dokoupení snídaně formou bufetu 
za 120 Kč/osoba, večeře o 3 chodech za 270 Kč/osoba 
a večeře (polévka, hlavní jídlo, koláč, sklenka vína, 3cl 
pálenky). Stravování pro dítě do 3 let zdarma, dítě 
3–6 let sleva 50%, dítě 6–12 let sleva 25%.
SLEVY: 
Dítě do 6 let zdarma na přistýlce se 2 dospělými.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1,5 EUR/osoba a noc (osoby od 18 
let) – platba na místě. Pobyt na 2 noci příplatek 30%. 
Pobyt na 3 noci příplatek 15%.

Termín Ap. 1/4. Ap. 1/4 Ap. 1/4 P
 2 os 3 os 4 os.

03.01.–31.10. 1 490 1 690 1 890 290
Ce na za celý apartmán/noc s vlastní stravou. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci. 
Pobyt na 2–3 noci za příplatek.

Rekreační pobyt se snídaní na 3 noci
Termín 1/2 Silver 1/1 Silver 1/2 Gold 1/1 Gold

26.04.–26.10. 680 840 820 1 010
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt je na 3 noci.

Rekreační pobyt se snídaní na 4–8 nocí
Termín 1/2 Silver 1/1 Silver 1/2 Gold 1/1 Gold

26.04.–26.10. 630 790 760 950
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt je na 4–8 nocí.

Rekreační pobyt s polopenzí na 3 noci
Termín 1/2 Silver 1/1 Silver 1/2 Gold 1/1 Gold

26.04.–26.10. 900 1 060 1 010 1 200
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt je na 3 noci. §
Rekreační pobyt s polopenzí na 4–8 nocí
Termín 1/2 Silver 1/1 Silver 1/2 Gold 1/1 Gold

26.04.–26.10. 840 1 010 950 1 140
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt je na 4–8 nocí. §

Termín L P

25.04.–01.06. 670 560

01.06.–01.09. 820 630

01.09.–25.10. 670 560
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. §

Lázeňský pobyt se vstupem do lázní – 2 noci
Termín L 1/2 L 1/1 noc navíc s polopenzí

03.01.–31.10. 2 690 2 990 990
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem.  §
 Lázeňský pobyt se vstupem do lázní – 4 noci 
Termín L 1/2 L 1/1 noc navíc s polopenzí

03.01.–31.10. 4 990 5 590 990
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem.  §
Lázeňský pobyt se vstupem do lázní – 5 nocí 
Termín L 1/2 L 1/1 noc navíc s polopenzí

03.01.–31.10. 5 990 6 690 990
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem.  §

Termín L 2 os. L 3 os. L 4 os.

03.01.–31.10. 450 430 390
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci. Pobyt 
na 2–3 noci za příplatek.
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APARTMÁNOVÝ DŮM MONTEX  BÜKFÜRDÖ      L14.OV.224

PENZION BAJOR  BÜKFÜRDO      L14.OV.225

PENZION WOLF  SARVÁR      L14.OV.227

HOTEL CORVUS  BÜKFÜRDO      L14.OV.223

VILA SOMLÓ  BÜKFÜRDÖ      L14.OV.226



Lázně a termální koupaliště v Maďarsku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 51

Penzion se nachází uprostřed Hévízu, v jedné z nej-
hezčích a nejklidnějších ulic. Ve společenské míst-
nosti v 1. patře se nachází plně zařízená minikuchyně 
k přípravě snídaně. U penzionu se nachází zahrada 
s altánem a parkovištěm. Penzion je nekuřácký, vzdá-
lený cca 20 minut chůze od termálního jezera.
UBYTOVÁNÍ:  Velký dvoulůžkový pokoj s při-
stýlkou s vlastním sociálním zařízením, TV, hifi věž, 
ložní prádlo a protisluneční žaluzie. Pokoj je vhodný 

pro 2 dospělé osoby a jedno dítě. Malý dvoulůž-
kový pokoj se sociálním zařízením na chodbě (3 
metry), TV, hifi věž, standardní nábytek, ložní prá-
dlo a protisluneční žaluzie.
STRAVOVÁNÍ:  Vlastní strava. Možnost dokoupení 
snídaní 150 Kč/osoba a snídaně, dítě do 10 let 100 
Kč/dítě a snídaně.
SLEVY: 21. a 28. noc jsou bezplatné. 
PŘÍPLATKY:  Pobyt není možný se psem. Pobyt na 2 
noci za příplatek 10%. Rekreační poplatek 1,6 EUR/
osoba a den, platba na místě. Topení 2 EUR/pokoj 
a den, 7 EUR/apartmán a den – platba na místě. 

V rodinném prostředí očekává své hosty hotel Wolf, 
který se nachází pouze 300 m od léčebných a well-
ness lázní. V příjemné klimatizované restauraci mů-
žete vedle maďarských specialit najít také tradiční 
i nízkokalorická jídla. Bezplatné parkování u hotelu.
UBYTOVÁNÍ:
Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, spr-
cha a WC, fén, minibar, TV, balkon a klimatizace (za 
příplatek na místě).

STRAVOVÁNÍ:
V ceně pobytu je snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeří, podávaných formou budetu.
Ceny Stravování: v termínech 25.04.–01.06.2014 
a 01.09.–25.10.2014: večeře za 270 Kč/večeře.
V termínu 01.06.–01.09.2014: večeře 330 Kč/večeře.
SLEVY:
Dítě do 6 let ZDARMA se 2 dospělými osobami 
v pokoji.
PŘÍPLATKY: Pobytová taxa 400 HUF/osoba a noc 
(osoby 18-70 let) platí se v hotelu při příjezdu. Při 
pobytu do 2 noci příplatek 10%.

Celoročně otevřený penzion se čtyřmi apartmány je 
postavený v klidné lokalitě, 800 metrů od termálního 
jezera a cca 6 km od Balatonu. V krásné zahradě jsou 
k dispozici lehátka ke slunění, gril, venkovní prostor na 
hraní pro děti (pískoviště, skluzavka). Chcete-li poznat 
okolí, můžete si zapůjčit v penzionu kola zdarma. 
UBYTOVÁNÍ: 
3 dvoulůžkové apartmány s možností přistýlky 
a 1 apartmán pro 3–4 osoby. Každý apartmán má 
kuchyň s mikrovlnnou troubou, kabelovou televizi, 
neomezené Wi-Fi, ústřední topení, moderní náby-
tek, koupelnu se sprchovým koutem a WC, povlečení 
a ručníky. 
STRAVOVÁNÍ: 
Vlastní, možnost přípravy jídel v kuchyňce apart-
mánu. Možnost dokoupení snídaně za 150 Kč/osoba 
a snídaně. 

PŘÍPLATKY: 
Rekreační taxa 1,50 EUR/osoba a noc (osoby od 18 
let) platí se při příjezdu. Pobyt na 2 noci + 20% k ceně 
za ubytování. Pobyt s menším pejskem 3 EUR/noc – 
platba na místě.
BONUS: 
Bezplatné parkování ve dvoře u penzionu. 

Hévíz je jedním z nejvýznamnějších lázeňských a tu-
ristických středisek. Světoznámé jezero Hévíz je nej-
větší přírodní termální jezero na světě, vzdálené 7 km 
od Balatonu. Účinky jezera se v první řadě projevují 
při léčení revmatismu a chorob pohybového ústrojí. 
Hotel Panoráma se nachází v centru Hévízu, 100 m 
od termálního jezera. Z vyšších pater hotelu se naskýtá 
nádherný výhled na město a na hory Keszthelyi. 
Z hotelu Panorama mohou hosté přejít krytou 
a vytápěnou chodbou přímo k termálním 
bazénům, kde se nachází léčebné revmatologické 
a rehabilitační centrum Sv. András, které nabízí různé 
procedury. Možnost koupání v termálních bazénech 
a v termálním jezeře. V novém hotelu Mirage (propo-
jený s hotelem Panorama) jsou poskytovány lékařské 
prohlídky, léčebné masáže, zdravotní gymnastika, ba-
henní zábaly, balneoterapie a elektroterapie. 
UBYTOVÁNÍ: 
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích typu su-
perior s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, miniba-
rem, telefonem a balkonem. Do pokojů nelze umístit 
přistýlku.
STRAVOVÁNÍ: 
Snídaně a večeře formou bufetu + polední polévka. 
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1,7 EUR/osoba a noc (osoby od 18 

let) platí se při příjezdu na recepci. Parkování u hotelu 
4 EUR/auto a den, podzemní garáž 6 EUR/auto a den 
(nahlásit předem). Domácí zvíře 12 EUR/den.
SLEVY: 
Dítě do 4 let ZDARMA. Dítě 4–14 let na pevném lůžku – 
sleva 50%.
Rekreační a relaxační pobyt zahrnuje: denně 
3hodinový vstup do krytého termálního bazénu lázeň-
ského centra Sv. András nebo termálního jezera, každý 
čtvrtek maďarský nebo operetní večer, zapůjčení žu-
panu a večerní živá hudba v lobby baru. 
K pobytu lze přikoupit léčebný program:
Malá kúra (5 dní) – 2 960 Kč/osoba a program
1x vstupní lékařské vyšetření, 7 léčebných procedur 
na základě lékařského doporučení (masáže, zdravotní 
gymnastika, vodní gymnastika a zábaly). Fyzioterape-
utická léčba (ultrazvuk, interference, galvanický proud, 
selektivní stimulace, hydrogalvan, elektrické koupele, 
magnetoterapie, iontoforéza, diadynamika, Solluxová 
a Bioptronová světelná terapie, kryoterapie, inhalace, 
TENS ošetření a vlny). Vodoléčebné procedury (hydro-
xeur, koupel a podvodní masáž).

Termín L  D 10 P  L Celý ob. 
 velký velký  malý penzion
 pokoj  pokoj pokoj 6 os.

26.04.–31.10. 390 295 330 2 160
Cena za osobu nebo celý penzion/noc s vlastní stravou. Ná-
stup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 
Pobyt na 2 noci za příplatek 10%.

Termín L 1/2 P

25.04.–01.06. 740 470

01.06.–01.09. 930 630

01.09.–25.10. 740 470

Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. §

Termín L v 1/2 ap L v 1/3 ap v 1/4 ap P

03.01.–26.10. 420 390 340 160
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Rekreační pobyt
Termín L v 1/2 L 1/1

26.04.–01.05. 1 390 1 680

01.05.–13.06. 1 430 1 720

13.06.–18.07. 1 390 1 680

18.07.–27.09. 1 430 1 720

27.09.–25.10. 1 390 1 680
Cena za osobu/noc s polopenzí, polévkový bufet k obědu 
a denně 3 hodinový vstup. Nástup možný kdykoliv. Pobyt 
minimálně 3 noci. §
Relaxační pobyt na 5 nocí/6 dní
Termín L v 1/2 L 1/1

26.04.–01.05. 6 990 8 390

01.05.–13.06. 7 140 8 590

13.06.–18.07. 6 990 8 390

18.07.–27.09. 7 140 8 590

27.09.–25.10. 6 990 8 390
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí, polévkový bufet k obědu 
a denně 3 hodinový vstup. Nástup možný kdykoliv. Pobyt 
nelze krátit. §

Penzion se nachází uprostřed Hévízu, v jedné z nej-
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PENZION EVA  HÉVÍZ      L14.OV.232

HOTEL WOLF  SARVÁR      L14.OV.228 AAL PENSION APARTEMENTS  HÉVÍZ      L14.OV.229

HOTEL PANORAMA  HÉVÍZ      L14.OV.230

Vila Flóra byla postavena v roce 2000 v nejkrásnější 
části města Hevíz. Apartmány se nacházejí 800 me-
trů od známého termálního jezera. Ve vile se nachází 
pohodlně zařízená studia s vybaveným kuchyňským 
koutem s možností vlastního vaření, s vlastním sociál-
ním zařízením. Ubytování je vhodné pro rodiny s dětmi. 
Před vilou je hlídané parkoviště a v zahradě vily mož-
nost venkovního posezení. 
UBYTOVÁNÍ:

- studio pro 2 osoby (30 m2): ložnice se 2 lůžky, ku-
chyňský kout, koupelna a WC, SAT, terasa nebo balkón, 
trezor, Wi-Fi a parkování

- studio pro 3 osoby (32 m2): ložnice se 2 lůžky, při-
stýlka, kuchyňský kout, koupelna a WC, SAT, terasa 
nebo balkón, trezor, Wi-Fi a parkování

- studio pro 4 osoby (55 m2): ložnice se 2 lůžky 
a obývací pokoj se 2 přistýlkami, kuchyňský kout, 

koupelna a WC, SAT, terasa nebo balkón, trezor, Wi-Fi 
a parkování
STRAVOVÁNÍ:  Vlastní strava, příprava jídel v ku-
chyňce ve studiích.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,50 EUR/osoba 
a noc – platba na místě. Příplatek za neobsazená 
lůžko 100 %. Pobyt na 2 noci příplatek 35%.

Termín L 1/2 L 1/3 L 1/4

03.01.–26.10. 495 410 350
Cena za osoba/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je 
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.52

Zalakaros leží v jihozápadní části země ve vzdálenosti 
200 km od Budapešti. Lázně jsou proslulé termálními 
prameny. 
Hotel Freya*** se nachází v centru města Zalakaros 
v překrásně udržovaném parku. Hotel je spojen s léčeb-
nými lázněmi Gránit přímým průchodem. V hotelu je 
hostům k dispozici kavárna, bar a restaurace, kde se 
podávají jídla formou bohatého bufetu. Ke sportov-
ním aktivitám patří jízda na koni, rybaření, tenis a lety 
horkovzdušným balónem.
Léčebné lázně Gránit nabízí téměř 4 000 m2 vodní 
plochy uprostřed rozsáhlého, upraveného a zalesně-
ného parku, 11 venkovních a 8 krytých bazénů – ter-
mální s léčivou vodou o teplotě 32–40 °C, plavecké, 
dětské, s mořskými vlnami, s atrakcemi – sauny, 
masáže, bahenní lázně, uhličitá a perličková koupel, 
speciální léčebné procedury, elektroterapie, ošetření 
infračervenými paprsky atd.  
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, 
koupelnou s odděleným WC, balkónem, telefonem, 
TV a minibarem. 
STRAVOVÁNÍ: Polopenze – snídaně a večeře formou 
bufetových stolů.
SLEVY: Dítě do 4 let ZDARMA (se 2 dospělými osobami). 
PŘÍPLATKY: Rekreační taxa 400 HUF/osoba a noc (cca 
1,7 EUR) – platí osoby od 18 let v hotelu při příjezdu. 
Parkování 500 HUF/den (cca 2 EUR). Klimatizace 1 500 
HUF/den.
V ceně všech pobytů je zahrnuto: denně vstup do 
termálních lázní Gránit, v období od 01.05. do 30.09. 
vstup na venkovní pláž s termálními, rodinnými 

a plaveckými bazény, bazén s vlnobitím, skluzavky, 
hřiště pro děti, zapůjčení županu pro dospělé osoby.
Relaxační pobyt na 3 a 7 nocí zahrnuje: vstup do 
zážitkových lázní (venkovní a kryté bazény s různými 
atrakcemi, různé druhy saun, parní kabina, bazén).

Termální lázně Harkány leží na jihu Maďarska. Léčivá 
voda v Harkánech se značným množstvím sulfidů 
a fluoridů působí ve formě koupelí blahodárně při 
léčbě chronických onemocnění pohybového ústrojí 
včetně poúrazové rehabilitace.
Hotel Baranya**** se nachází v srdci města Harkány. 
Hotelový komplex tvoří čtyři budovy A, B, C a D, kde 
každá budova je postavená v jiném stylu, má wellness. 
Hotel má restauraci bar, lobby bar a pizzerii. 
Budova A je centrálním křídlem hotelu s recepcí, re-
staurací a barem, nachází se naproti hlavnímu vchodu 
do lázní. Pokoje comfort.
Budova B má prostorné pokoje zařízené ve skandi-
návském stylu a vybaveny nábytkem ze smrkového 
dřeva, ideální ubytování pro rodiny. Z pokojů je nád-
herný výhled na francouzskou zahradu hotelu, kde 
jsou po relaxaci toužícím hostům k dispozici lehátka. 
Pokoje comfort.

Budova C má prostorné pokoje v moderním stylu. 
Z budovy je možno dostat se krytými chodbami k re-
stauraci a k lázním Maroko (budova A), nebo k Baranya 
Wellnessu (budova D). Pokoje comfort a superior.
Budova D je určena pro nejnáročnější. Budova D i Ba-
ranya Wellness jsou bezbariérové, pro hosty s ome-
zenou pohyblivostí je k dispozici speciálně upravený 
pokoj. Pokoje deluxe.
Wellness Baranya v budově D nabízí perličkový 
bazén, plavecký bazén, Kneippův chodník, svět saun 
(finská sauna, sauna s fototerapií, infra kabina a parní 
kabina), zážitkovou sprchu s unikátní hrou vůní, zvuků 
a světel a nejrůznější masáže a léčebné kůry. 
Wellness Maroko jsou lázně nacházející se v hlavní 
budově v marockém stylu. Kombinace sauny, perlič-
kové koupele a masáže vykouzlí příjemnou relaxaci.
UBYTOVÁNÍ: Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociál-
ním zařízením, TV/SAT, telefonem a minibarem. K vy-
bavení každého pokoje patří ručníky, osušky a župan. 
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu 330 Kč/
osoba a večeře.
SLEVY: Dítě do 4 let ZDARMA bez nároku na služby. 
Dítě 4–12 let sleva 50%. Dítě 12–16 let sleva 25%. 
Senioři 62+ sleva 10%.
PŘÍPLATKY: 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 30%. Pobyt na 2 noci 
+ 10% k ceně ubytování. 
Rekreační pobyt zahrnuje: ubytování se snídaní 
a použití wellness Baranya (plavecký bazén s krční spr-
chou, jacuzzi, finská sauna, sauna se světelnou terapií, 
infrasauna, parní kabina, Kneippův chodník a tropická 
sprcha), zapůjčení županu a ručníku, stolní tenis, ven-
kovní šachy, hřiště, připojení k internetu a parkování.

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 posta-
ven 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 při-
krývkami. Hotel Pelion má vlastní termální pramen 
a Wellness ostrov, který nabízí termální, plavecký 
a dětský bazén, sauny, solárium, vířivku a 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, žu-
pan a připojení k internetu. Většina pokojů má balkon. 
STRAVOVÁNÍ: V ceně polopenze – snídaně a večeře 
formou bufetu. 
SLEVY: Dítě do 6 let ZDARMA se dvěma dospělými 
osobami. Od 26.04. do 31.10. 2014 ( mimo hlavní 
sezónu od 01.07.–01.09.2014 a víkend) platí akce: 
5=4, 6=5, 8=6 a 9=7.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,70 EUR/osoba 
a noc (osoby od 18 let) – platí se při příjezdu. 
V ceně všech pobytů je zahrnuto: použití Well-
ness ostrova (zážitkový a termální bazén, sauna, 
infrasauna, biosauna, parní kabina, posilovna, ranní 
cvičení a vodní gymnastika, plavecký bazén od 
května do září), zapůjčení županu, připojení k inter-
netu, vstup do léčivé jeskyně, parkování u hotelu.

V ceně Seniorského pobytu 55+ navíc: u pobytu 
na 3 noci – 2x zákusek + káva nebo jiný nápoj, u po-
bytu na 5 nocí – 1 x zákusek + káva nebo jiný nápoj, 
1x 15 min. masáž dle výběru (léčebná, aroma anebo 
relaxační masáž krku a hlavy).
K ubytování lze přikoupit balík kúr: 
Malá lázeňská kúra (7 nocí) 2 090 Kč/osoba a pro-
gram – 1x vstupní lékařské vyšetření, 10 léčebných 
procedur na základě lékařského doporučení 
Malá jeskynní kúra (7 nocí) – 1 490 Kč/osoba a pro-
gram – 1x pulmonologické základní lékařské vyšet-
ření, 6x jeskynní kúra a 2x osvěžující masáž.

Hotelový komplex tvoří budovy Anna a Benjamin, 
které jsou propojeny prosklenou vyhřívanou chodbou 
a leží v překrásně udržovaném a přírodně chráněném 
parku o rozloze cca 4,5 ha, 500 m od centra Hevízu i od 
termálního jezera. 
V lobby baru hraje večer živá hudba, každý čtvrtek se 
koná maďarský večer nebo představení operety. 
Hotel má vlastní léčebné zařízení, vnitřní termální 
bazén a venkovní bazén (v letních měsících), Wellness 
centrum s jacuzzi, saunou, parní kabinou, infrasaunou, 
terapií hudbou, pohybovým studiem (různé cviky na 
formování postavy) a nový bazén se zabudovanými 
vitálními prvky. Připojení k internetu zdarma, trezor. 
UBYTOVÁNÍ: 
Ve dvoulůžkových pokojích v budově Benjamin nebo 
Anna, s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefo-
nem, trezorem a minibarem. Pokoje v budově Anna 
jsou klimatizované, s balkónem a s možností přistýlky 
(vhodné pro děti). V budově Benjamin jsou pokoje se 
sprchou a WC, jednodušší vybavení.
STRAVOVÁNÍ: 
Polopenze (snídaně a večeře) formou bufetu. Pro obě 
dvě budovy je stravování a procedury poskytovány 
v budově Anna.
SLEVY: 
Dítě do 4 let s polopenzí ZDARMA na přistýlce. Dítě 
4–14 let na přistýlce (skládací postel) sleva 50%.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační taxa 1,7 EUR/osoba a noc (osoby od 18 let) 
platí se při příjezdu na recepci. Parkování u hotelu 

3 EUR/auto a den. 3hodinový vstup k termálnímu je-
zeru od 2 100 HUF – cca 8,5 EUR. Domácí zvíře 12 EUR/
den.
Rekreační a relaxační pobyt zahrnuje: ubytování 
s polopenzí – snídaně formou bufetu, polévka v po-
ledne, večeře formou bufetového stolu, dopolední 
bylinkový čaj v terapeutickém centru, speciální strava 
pro alergiky (lepek, laktóza, přírodní celulóza, níz-
kokalorická dieta). Neomezený vstup do hotelového 
wellness centra (vířivka, sauna, infračervená sauna, 
parní lázeň, zážitkový bazén, krytý termální bazén), od 
jara do podzimu plavecký bazén a dětský bazén v za-
hradě. Denně sportovní programy (ranní gymnastika, 
posilování zad, strečink, dechová cvičení, chi-kung, 
pilates, terapeutické míče, vodní gymnastika, aqua fit-
ness, aqua jogging a aqua strečink), posilovna, Nordic 
Walking, jízda na kole, pitná kúra, 1x týdně den zdraví 
s přednáškou o zdravém způsobu života, ve večerních 
hodinách živá hudba v lobby baru, 1x týdně zubní pora-
denství, zapůjčení županu, k dispozici je česky hovořící 
tlumočník. 

Relaxační pobyt na 3 noci
Termín L v 1/2 P 

01.04.–01.05.* 4 090 2 790

01.05.–01.07. 4 290 2 890

01.07.–01.09.* 4 490 3 090

01.09.–01.10. 4 290 2 890

 01.10.–23.12.* 4 090 2 790
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv.  §
Relaxační pobyt na 7 nocí
Termín L v 1/2 P 

01.05.–01.06. 9 290 6 790

01.06.–01.09.* 10 590 7 690

01.09.–01.10. 9 290 6 790

01.10.–23.12.* 8 590 6 090
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv.  §
Letní prázdniny
Termín L v 1/2 P P dítě 6–14 let 

01.06.–01.07. 7 690 5 390 2 790

01.07.–31.08. 8 190 5 890 2 990
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv.  §
Ceny označené* neplatí v následujících termínech:
30.04.–04.05.2014, 06.06.–09.06.2014, 22.10.–26.10.2014

Termín L comfort L superior L deluxe

26.04.–13.06. 930 1 050 1 350

13.06.–05.10. 1 230 1 350 1 650

05.10.–26.10. 1 020 1 150 1 450
Cena za osobu/noc se snídaní a vstupem do Wellness centra 
Baranya. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální 
délka pobytu jsou 3 noci. §

Seniorský pobyt 55+ na 3 noci a na 5 nocí
Termín 3 noci 5 nocí
 L 1/2  L 1/1  L 1/2  L 1/1 

26.04.–30.06. 4 590 5 490 7 190 8 690

01.09.–31.10. 4 590 5 490 7 190 8 690
Cena za osobu/3 noci nebo 5 nocí s polopenzí a programem. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Akce 4=3 (4 noci) 
Termín L 1/2  P D 6–12 P L 1/1 

26.04.–30.06. 5 290 4 090 2 790 6 390

01.09.–26.10. 5 290 4 090 2 790 6 390
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Rekreační pobyt 
Termín L 1/2  P D 6–12 P L 1/1 

26.04.–30.06. 1 460 1 290 750 2 060

30.06.–01.09. 1 590 1 250 820 2 390

01.09.–26.10. 1 460 1 290 750 2 060
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na po-
byt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. 
Pobyt na 2 noci–příplatek 10%. §

Rekreační pobyt

Termín Benjamin L v 1/2 Anna L v 1/2

01.04.–01.05. 1 490 1 610

01.05.–13.06. 1 590 1 710

13.06.–18.07. 1 490 1 610

18.07.–27.09. 1 590 1 710

27.09.–25.10. 1 490 1 610

Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup možný 
kdykoliv. Pobyt minimálně 3 noci. §

Relaxační pobyt na 5 nocí/6 dní

Termín Benjamin L v 1/2 Anna L v 1/2

01.04.–01.05. 7 390 7 990

01.05.–13.06. 7 890 8 490

13.06.–18.07. 7 390 7 990

18.07.–27.09. 7 890 8 490

27.09.–25.10. 7 390 7 990

Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup 
možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §

Zalakaros leží v jihozápadní části země ve vzdálenosti 
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Hotel Höforrás je vzdálen cca 10 min. chůze od 
městských termálních léčebných lázní. K dispozici je 
hostům hotelová restaurace, kde si můžete objednat 
jídla maďarské a mezinárodní kuchyně, v hotelové hale 
naleznete denní bar.
Přímo v hotelu se nachází krytý termální bazén, per-
ličková koupel, sauna a solárium. V letním období 
(01.05.–30.09.) jsou v provozu v zahradě hotelu: 
plavecký bazén, bazén s teplou vodou, dětský bazén 
(01.07.–31.08.), bufet a dětské hřiště. V blízkosti hotelu 
se nachází tenisový kurt a fotbalové hřiště.
Dále má hotel vlastní léčebné oddělení, kde nalez-
nete i revmatologickou ordinaci. Poskytují se tyto 
léčebné procedury: léčebná masáž, osvěžující masáž, 
léčebná gymnastika, podvodní masáž, bahenní zábaly 
a elektroterapie.

UBYTOVÁNÍ:
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zaří-
zením, TV, telefonem a minibarem. Většina pokojů má 
balkon.
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu je zahrnuta polopenze.
SLEVY:
Dítě do 3 let – ZDARMA. Děti 3–10 let mají slevu 50% 
z ceny za dospělou osobu. Děti 10-14 let mají slevu 30% 
z ceny za dospělou osobu.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek cca 1,5 EUR/osoba a noc – platba 
na místě. Parkování na uzavřeném parkovišti 400 HUF/
auto a den – platba na místě. Zapůjčení županu 100 
HUF/osoba a noc.
V ceně všech pobytů je zahrnuto: ubytování 
s polopenzí, vstup do hotelového termálního bazénu, 
sauny, venkovních bazénů a jacuzzi.
V ceně pobytu AQUA PALACE je zahrnuto navíc: 
1x vstup do termálních léčebných bazénů AQUA 
PALACE.

Hotel Béke**** je obklopený zelení a nachází se cca 
200 m od městských termálních lázní a krytého 
aquaparku AQUA Palace. Je vzdálen cca 10 min. pěší 
chůze od centra města. Pokoje v hotelu Béke jsou po 
rekonstrukci. V hotelu je k dispozici wellness centrum 
a saunový svět, vnitřní bazén s termální vodou, pla-
vecký vnitřní bazén, vnitřní dětský bazén, venkovní 
termální bazén a venkovní plavecký bazén. Možnost 
léčebných procedur za poplatek.
UBYTOVÁNÍ:
Ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním za-
řízením, klimatizací, LCD/TV, telefonem, minibarem. 
S výjimkou dvou pokojů mají všechny pokoje balkon. 
V celém hotelu je zákaz kouření. 
STRAVOVÁNÍ: 
V ceně pobytu je zahrnuta polopenze – snídaně a ve-
čeře formou bufetu.

SLEVY: 
Dítě do 4 let ZDARMA se snídaní. Děti ve věku 4–12 
let mají slevu 40%.
PŘÍPLATKY: 
Rekreační poplatek 1,6 EUR/osoba/den – platba na 
místě. Pobyt se psem není možný.
V ceně všech pobytů je zahrnuto: 
Ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termál-
ních bazénů a wellness (2 venkovní bazény a 1 vnitřní 
bazén, saunový svět se saunou, infra a aroma kabinou, 
parní lázní a bazénem), zapůjčení županu, parkovné 
a Wi-Fi připojení k internetu.

Hotel Korona byl postavený v roce 2000, v těsné 
blízkosti termálního koupaliště, od termálního 
koupaliště a aquaparku je vzdálen cca 20 m. Hotel je 
moderně a pohodlně zařízený, vhodný pro rodiny 
s dětmi, vzdálený pár minut od centra města. K dispo-
zici je hostům restaurace s venkovní terasou, objednat 
si můžete jídla maďarské a mezinárodní kuchyně. 
Hosté hotelu mají parkování zdarma na uzavřeném 
parkovišti. V hotelovém wellness centru můžete využít 
saunu, infra saunu a letní venkovní bazén. K odpočinku 
a regeneraci mohou hosté hotelu využít terapii Erika, 
kde jsou zajištěny následující procedury: podvodní 
masáže, masáže odbourávající tuk, klasické masáže, 
reflexní masáže chodidel, ultrazvuk, biolampa, inha-
lace, bahenní koupele a další. 
UBYTOVÁNÍ:
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním 

zařízením, TV, telefonem, minibarem a ledničkou. Po-
koje jsou nekuřácké. K dispozici je také rodinný pokoj.
STRAVOVÁNÍ: 
v ceně pobytu je zahrnuta snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeří 275 Kč osoba/večeře.
SLEVY:
Dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na služby. Dítě 3–12 
let má slevu 50% z ceny za dospělou osobu.
PŘÍPLATKY:
Rekreační poplatek 450 HUF/osoba nad 18 let a noc (asi 
1,6 EUR/osoba), platí se na místě.
V ceně všech pobytů je zahrnuto: parkovné, vstup 
do wellness, vstup do venkovního bazénu a zapůjčení 
županu.

Tyto lázně ve východním Maďarsku leží pouze 
21 km  od Debrecenu. Komplex léčebných lázní, 
koupaliště, venkovního a krytého aquaparku 
AQUA Palace tvoří jedno z největších lázeňských 
středisek Evropy. Aquapark nabízí 9 různých to-
boganových drah. V krytém AQUA PALACE můžete 
využívat v přízemí zážitkové bazény, v 1. patře ro-
dinné a dětské bazény, ve 3. patře plavecký bazén, 
posilovnu.
Hotel Aqua-Sol**** je přímo spojen s termálními 
lázněmi a rekreačním zábavným areálem AQUA PA-
LACE. Hoteloví hosté mají neomezený vstup ZDARMA 
a z hotelu se mohou dostat chodbou v 1. patře do kry-
tých zážitkových lázní AQUA PALACE, termálních lázní, 
letního koupaliště a na pláž.
UBYTOVÁNÍ: Ve dvoulůžkových pokojích s vlastním so-
ciálním zařízením, klimatizací, telefonem, připojením 
k internetu, minibarem, TV. Pokoje jsou nekuřácké!

STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu je zahrnuta polopenze 
(snídaně a večeře formou bohatého bufetu).
SLEVY: Děti ve věku 4–12 let mají slevu 40%.
PŘÍPLATKY: Dítě do 4 let se 2 dospělými osobami má 
ubytování se snídaní za 550 Kč/noc. Parkování 2 EUR/
den. Rekreační poplatek 1,6 EUR/osoba/noc – platba 
na místě. Pobyt se psem není možný.
V ceně všech pobytů je zahrnuto: 
Ubytování s polopenzí, volný vstup do wellness (bazén 
9 m, jacuzzi, sauna), krytého plaveckého bazénu, vstup 
do léčebných lázní a na pláž (vnitřní a venkovní bazén 
vířivka, dětský bazén, vstup do Aqua-Palace, čaj nebo 
káva a koláč a župan.

 Rekreační pobyt
Termín L v 1/2 P

03.01.–26.10. 1 550 1 290
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. §
Pobyt AQUA PALACE
Termín L v 1/2 P

13.04.–15.06.* 2 990 2 490

15.06.–14.09. 3 190 2 590

14.09.–26.10. 2 790 2 390
Cena za osobu/2 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Pobyt SIESTA
Termín L v 1/2 P

13.04.–15.06.* 4 590 3 790

15.06.–14.09. 4 790 3 890

14.09.–26.10. 4 290 3 690
Cena za osobu/4 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Ceny označené* neplatí v následujících termínech:
19.04.–21.04.2014, 06.06.–09.06.2014 

Lázeňský pobyt na zkoušku 2 noci
Termín L v 1/2 P

01.04.–01.07.* 3 790 2 850

01.07.–01.09.* 4 090 3 090

01.09.–01.11.* 3 790 2 850
Cena za osobu/2 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Lázeňský pobyt na zkoušku 3 noci 
Termín L v 1/2 P

01.04.–01.07.* 5 790 3 950

01.07.–01.09.* 6 190 4 190

01.09.–01.11.* 5 790 3 950
Cena za osobu/3 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Lázeňský pobyt na zkoušku 4 noci 
Termín L v 1/2 P

01.04.–01.07.* 7 690 5 090

01.07.–01.09.* 8 190 5 490

01.09.–01.11.* 7 690 5 090
Cena za osobu/4 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Lázeňský pobyt na zkoušku 5 nocí
Termín L v 1/2 P

01.04.–01.07.* 9 590 6 490

01.07.–01.09.* 10 190 6 990

01.09.–01.11.* 9 590 6 490
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
* uvedené ceny neplatí v následujících termínech: 
30.04.–04.05.2014, 06.06.– 09.06.2014, 
18.08.–24.08.2014, 22.10.–26.10.2014

Pobyt na 3 noci 
Termín L v 1/2 P

10.01.–16.05.* 2 490 1 840

16.05.–05.09.* 2 740 1 890

05.09.–26.10.* 2 490 1 840
Cena za osobu/3 noci se snídaní, vstupem do wellness, vstu-
pem do venkovního bazénu, zapůjčením županu a parkovné. 
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Pobyt na 5 nocí
Termín L v 1/2 P

10.01.–16.05.* 3 690 2 790

16.05.–05.09.* 4 140 2 890

05.09.–26.10.* 3 690 2 790
Cena za osobu/5 nocí se snídaní, vstupem do wellness, 
vstupem do venkovního bazénu a zapůjčením županu 
a parkovné. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze 
krátit.  §
Pobyt na 7 nocí
Termín L v 1/2 P

10.01.–16.05.* 4 690 3 590

16.05.–05.09.* 5 290 3 590

05.09.–26.10.* 4 690 3 590
Cena za osobu/7 nocí se snídaní, vstupem do wellness, 
vstupem do venkovního bazénu, zapůjčením županu 
a parkovné. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze 
krátit.  §
Uvedené ceny označené* neplatí v následujících 
termínech:
21.04.2014, 01.05.2014, 20.08.2014, 23.10.2013

Lázeňský pobyt na zkoušku 2 noci
Termín L v 1/2 P

01.04.–01.07.* 4 390 3 190

01.07.–01.09.* 4 890 3 390

01.09.–01.11.* 4 390 3 190
Cena za osobu/2 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. Pobyt nelze krátit. §
Lázeňský pobyt na zkoušku 3 noci
Termín L v 1/2 P

01.04–01.07.* 6 590 4 690

01.07.–01.09.* 7 390 4 990

01.09.–01.11.* 6 590 4 690
Cena za osobu/3 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Lázeňský pobyt na zkoušku 4 noci
Termín L v 1/2 P

01.04–01.07.* 8 690 6 290

01.07.–01.09.* 9 790 6 690

01.09.–01.11.* 8 690 6 290
Cena za osobu/4 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv.  §
Lázeňský pobyt na zkoušku 5 nocí 
Termín L v 1/2 P

01.04–01.07.* 10 890 7 890

01.07.–01.09.* 12 290 8 390

01.09.–01.11.* 10 890 7 890
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
* uvedené ceny neplatí v následujících termínech: 
30.04.–04.05.2014, 06.06.–09.06.2014, 
18.08.–24.08.2014, 22.10.–26.10.2014

Hotel Béke**** je obklopený zelení a nachází se cca*
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.54

Všeobecné podmínky pro účastníky zájezdů a 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 Os-
trava 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 smluv-
ního 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 sesta-
vené, nabízené a Rekreou prodávané kombinace služeb cestovního ruchu za ko-
nečnou 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 potvr-
zením 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, Vše-
obecnými smluvními podmínkami, obsahem katalogu, případně dodatečnou 
nabídkou s odkazem na číslo akce, příp. zvláštními podmínkami přiloženými 
ke smlouvě jako její nedílná součást. Obsahuje-li 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 Rekrea způsobem, který umožňuje jejich veřejnou 
přístupnost zejména na síti internetu, zveřejněním v aktuálním katalogu či ce-
níku, formou letáku volně přístupného na prodejních místech Rekrea. 
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 Rekrea 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 zá-
jezdu doručen Rekrei až po vyznačené resp. jiným způsobem stanovené lhůtě 
nebo je-li smlouva o zájezdu vyplněná ze strany zákazníka neúplně nebo v roz-
poru s těmito Všeobecnými podmínkami je tato akceptace návrhu ze strany zá-
kazníka neúčinná a Rekrea je oprávněná prodat zájezd jinému zájemci. 

IV. Cenové a platební podmínky
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny jednot-
livých 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 nedo-
hodnou 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 (ubyto-

vání, 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 oprávněná 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 
oprávněná zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu 
služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodným dnem pro způsob výpočtu ceny zá-
jezdu 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 zá-
jezdu, pokud není uvedena, bude zákazník informován doporučeným dopisem 
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povi-
nen 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 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 Rekrea 

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 zákaz-
níka důležité a které jsou Rekrei známy, pokud nejsou obsaženy již ve 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 řád-

nému 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, ob-
dobně 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,

c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem IV. těchto podmínek.
d) 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,

e) bez zbytečného odkladu sdělovat Rekrei své stanovisko k případným změnám 
v podmínkách a obsahu sjednaných služeb,

f) 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 vznik-
nou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník,

g) veškeré závady a odchylky od objednaných služeb bezodkladně ihned po jejich 
zjištění na místě oznámit zástupci cestovní kanceláře Rekrea a poskytnout ne-
zbytnou součinnost k jejich odstranění

h) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit, omezovat či odpuzovat 
ostatní účastníky zájezdu,

i) 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,
j) v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové odstoupení od 

smlouvy Rekrea oznámit a zaplatit odstupné dle článku VIII.
k) z účasti na zájezdu nevyplývá pro zákazníka právo na žádné jiné plnění 

a služby než ty, které tvoří součást výslovně stanoveného programu a zapla-
cené 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,

l) klient je odpovědný za správné uvedení svého jména/příjmení a spolucestují-
cích v cestovní smlouvě.

3. K povinnostem zákazníků – právnických osob dále patří:
a) seznámit své účastníky s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami ces-

tovní 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 X.

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
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. se vztahují odpoví-
dající povinnosti a práva Rekrei.
2. Rekrea je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnos-
tech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které 
jsou DCK Rekrea Ostrava známy.
3. Rekrea není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvr-
zených a zaplacených služeb.
4. Rekrea je povinna 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. Re-
krea je povinna v těchto případech předat zákazníkům současně s smlouvou o zá-
jezdu 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 po-
vinna 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 po-
žadovat, 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 povinna bez zbytečného odkladu 
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu nebo jed-
notlivých 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 povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu vrátit.

d) Rekrea má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v důsledku neod-
vratitelné události, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze na ní rozumně požadovat.

e) Zruší-li Rekrea zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahá-
jení, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu. Právo 
zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Rekrea se může zprostit odpo-
vědnosti 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
a) 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 povinna 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 cestov-
ního ruchu nižší než již uskutečněné platby, je Rekrea povinna takto vzniklý 
rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové 
smlouvy o zájezdu, je Rekrea povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazní-
kovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy 
o zájezdu, aniž by byl zákazník povinen platit Rekrei odstupné.

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 dů-
vodu 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 po-
rušení povinnosti cestovní kanceláře stanovené smlouvou o zájezdu nebo Ob-
čanským 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 termí-
nem 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 termí-
nem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
100% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 2 kalen-• 
dářních dnů a méně před stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, 
čerpání služby).

Platí však, že zákazník je vždy povinen minimálně uhradit skutečně vzniklé ná-
klady, především na ubytování.
4. Rekrea má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zaplacené ceny. Pro 
výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení.



Všeobecné podmínky pro účastníky zájezdů a pobytů
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 kata-

logu nebo v dodatečných podmínkách. Zákazník je obratem informován a je mu nabíd-
nuta změna smlouvy o zájezdu/knihování.

c) 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.

d) 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 zakoupe-
ných fakultativních služeb.
7. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady Rekrea 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 ná-
stupu na zájezd (pobyt).
10. Nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez před-
chozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle čl. V, hradí 100% 
předem stanovené ceny.

IX. Reklamace
1. Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu. V pří-
padě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na rekla-
maci. 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 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 zabrá-
nit (viz.major), nebo okolností, které jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník 
zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení za-
placené ceny nebo na slevu z ceny.

5. Zástupce cestovní kanceláře je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od 
uplatnění reklamace zákazníkem.

X. Pojištění
1. V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Toto pojištění je možno si sjednat 
u Rekrei s těmito limity:
pojištění léčebných výloh do výše 1 700 000 Kč
přivolání opatrovníka do výše 50 000 Kč
pojištění smrti následkem úrazu 100 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu do výše 200 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škody na zdraví 3. osoby do výše 1 000 000 Kč
pojištění odpovědnosti za škody na věci 3. osoby do výše 1 000 000 Kč
pojištění odpovědnosti – fi nanční náhrada za ušlý zisk do výše 50 000 Kč
pojištění zavazadel do výše 30 000 Kč
pojištění storno zájezdu z důvodu nemoci 80% stornopoplatku – max. 10 000 Kč.
Základní sazba pojištění do zahraničí:
Osoby starší 15 let 26 Kč/den
Děti do 15 let 15 Kč/den
Pojištění v ČR:
pojištění smrti následkem úrazu 100 000 Kč
pojištění trvalých následků úrazu do výše 200 000 Kč
pojištění storno zájezdu z důvodu nemoci 80% stornopoplatku – max. 10 000 Kč
Základní sazba pojištění do zahraničí:
Všechny osoby bez rozdílu věku 15 Kč/den

Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost s účinností dne 01. ledna 2014. 

Pojištění pro případ úpadku
Cestovní kancelář 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 pří-
padě, 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. 

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963. 55

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

CA REKREA ČESKÉ BUDĚJOVICE, s. r. o.
cestovní agentura
Široká 12, 370 01 České Budějovice
tel.: 386 358 828, 387 312 290
fax: 387 312 290-1
e-mail: rekreacb@seznam.cz

CK ALEX, s.r.o. (Rekrea Liberec)
cestovní agentura
Nám. Dr. E. Beneše 3/4,
460 01 Liberec 1
tel.: 482 710 121
fax: 485 108 308
e-mail: info@rekrealiberec.cz
www.rekrealiberec.cz

CK TEPLICKÁ REKREA, s. r. o.
cestovní kancelář
Masarykova 15, 415 01 Teplice
tel.: 417 530 857
tel./fax: 417 537 420
e-mail: info@teprekrea.cz
www.teprekrea.cz

Vaše cestovní kancelář
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Naše tipy

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.56

Thermal park Bešeňová je celoročně přístupný 
moderní areál s krytými bazény. Termální voda má 
blahodárné účinky na lidsky organismus, pohybové 
ústroji, urologické a ženské problémy a má také kos-
metické účinky. Voda v bazénech je dle druhu bazénu 
tepla od 27 do 40 °C. Všechny bazény mají celoroční 
provoz.
UBYTOVÁNÍ:
a) Hotel Termal – dvoulůžkové pokoje s možnosti 
přistýlky a dvoulůžkové apartmány s možností až 
dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, trezor, chladnička a rádio.
b) Hotel Giga – dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlky a dvoulůžkové apartmá s možností až dvou 
přistýlek s vlastním sociálním zařízením, trezor, 
chladnička, BTV/SAT a rádio.
c) Hotel Luka – dvoulůžková studia s možností až 
dvou přistýlek a dvoulůžkové apartmány s možností 
až čtyř přistýlek, s vlastním sociálním zařízením, tre-
zor, chladnička, BTV/SAT a rádio.
STRAVOVÁNÍ: Vlastní stravování. Snídaně formou 
bufetu 210 Kč/osoba a snídaně. Snídaně dítě 6–14 
let 105 Kč/dítě a snídaně. Večeře 360 Kč/osoba a ve-
čeře, dítě 6–14 let 180 Kč/dítě a večeře.
BONUS: Ekonomy balík celodenní během pobytu. 
Fitness a parkování. Zapůjčení županu pro osoby 
ubytované na pevném lůžku.
SLEVY: 50% z celodenního Ekonomy nebo Business 
balíku v den odjezdu. 10% na wellness služby (ma-
sáže apod.) 10% na stravovací služby v restauraci, 
kavárně, fastfoodu a bufetu v areálu (nevztahuje se 
na snídaně, obědy a večeře). Dítě do 6 let v dopro-
vodu dvou dospělých osob bez nároku na lůžko nebo 
přistýlku ZDARMA. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,70 EUR/osoba 
a den. Pobyt jen na 1 noc 15% z tabulkové ceny.
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Lázně leží v krásném přírodním prostředí, v zales-
něném údolí Strážovských vrchů nedaleko Trenčína. 
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. 
Z bazénu je přímý vstup do atria hotelu s pláží a le-
gátkami na opalování. .
V ceně Wellness pobytu: 1x klasická masáž čás-
tečná, 1x Kneippova vodoléčba, 1x perličková koupel 
s přísadou, 1x rašelinový zábal, 1x podvodní masáž, 
1x reflexní masáž chodidla, 1x oxygenoterapie, 1x 
skotské střiky, 1x parafínový zábal. Každé prodlou-
žení pobytu o 1 noc navíc 2 procedury.
V ceně Víkendového relaxačního pobytu: 1x 
herbal balls – ayurvédska olejová bylinná masáž 
pro dámy. 1x klasická masáž částečná pro pány, 1x 
parafínový zábal. U pobytu na tři noci navíc jedna 
procedura.
V ceně Seniorského pobytu 55+: 1x oxygenotera-
pie, 1x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel 
s přísadou, 1x nordic walking (1 hod.), 1x rašelinový 
zábal. Každé odpoledne domácí koláč s kávou. Každé 
prodloužení pobytu o 1 noc navíc 1 procedura.
UBYTOVÁNÍ:
V prostorných, komfortně zařízených dvoulůžkových 
a jednolůžkových pokojích vlastním sociálním zaří-
zením (sprchou nebo vanou), sušičem vlasů, TV/SAT, 
telefonem, rádiem, minibarem, trezorem, rychlovar-
nou konvicí a přípojkou na internet. Všechny pokoje 
jsou nekuřácké.

STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze (snídaně for-
mou bufetu, večeře á la carte nebo formou bufetu). 
Možnost dokoupení obědů 450 Kč/osoba a oběd.
SLEVY: Děti do 3 let bez nároku na služby zdarma. 
Děti od 3 do 10 let mají ubytování na přistýlce 
zdarma, doplatek za polopenzi je 420 Kč/dítě a 1x 
polopenze.
BONUS: Volný vstup do finské sauny a parní lázně, 
volný vstup do krytého bazénu s protiproudem. 
Koupací plášť po dobu pobytu, taneční večery 
s živou hudbou o víkendu, ranní rozcvičky s fyzio-
terapeutem, pohybové aktivity ve fitness a v ba-
zéně (podle aktuální nabídky), tématické večery, 
bezplatné Wi-Fi připojení na internet v prostorech 
lobby, kavárně a restauraci, bezplatné parkování. 
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 0,82 EUR/osoba 
a den, platba na místě.

Hotel Park leží v příjemném a tichém prostředí měst-
ského parku Piešťan, v blízkosti řeky Váh, necelých 
500 m od pěší zóny s obchody a kavárnami. V roce 
2007 prošel hotel kompletní vnitřní rekonstrukcí.
Moderní budova hotelu nabízí rehabilitační a regene-
rační programy vysoké kvality. V hotelu je restaurace, 
kavárna, internetový bar s panoramatickou střešní 
terasou, rehabilitace, wellness centrum s vodoléč-
bou, balneoterapií a saunovým komplexem s finskou 
saunou, infra saunou a parní koupelí. Nový krytý 
bazén s vodními atrakcemi.  Parkování je na závorou 
zabezpečeném a monitorovaném parkovišti.

UBYTOVÁNÍ: V komfortně zařízených dvoulůžkových 
pokojích s vlastním sociálním zařízením, LCD-TV, rá-
diem, telefonem, fénem a balkónem.
STRAVOVÁNÍ: V ceně pobytu polopenze. Snídaně 
formou bufetu, večeře servírována o 3 chodech 
rozšířená o salátový bufet. Možnost dokoupení 
obědů 240 Kč/osoba a oběd, dítě do 12 let 100 Kč/
dítě a večeře.
BONUS: Volný vstup do krytého bazénu s vířivkou 
a vodními atrakcemi, vstup do fitness. Koupací plášť 
po dobu pobytu, fit program (6x týdně různé druhy 
cvičení: zumba, břišní tance ve vodě, pilates, aqua-
fitness). V pátek a v sobotu hudba na poslouchání 
nebo do tance.

SLEVY: Dítě do 6 let na přistýlce se snídani bez 
procedur zdarma. 20% sleva na další procedury ve 
wellness & spa. Možnost dokoupení večeří pro dítě 
100 Kč/dítě a večeře.
PŘÍPLATKY: Rekreační poplatek 1,10 EUR/osoba a noc.
V ceně pobytu Léčebná dovolená: Uvítací nápoj, 
orientační lékařské vyšetření, léčebný program na 
základě doporučení lékaře - výběr 10 procedur.
V ceně Seniorského pobytu 55+ 5 a 7 nocí:  Uví-
tací nápoj, 1x denně sladké překvapení v kavárně, 
orientační lékařské vyšetření, 1x měkká technika 
s fyzioterapeutkou, 1x hydromasážní vana, 1x kla-
sická masáž částečná, 1x parafango zábal (bahno + 
parafín), 1x oxygenoterapie s vitamínovým nápojem, 
zapůjčení kol a zapůjčení holí Nordic Walking. 
V ceně Wellness pobytu 2 a 3 noci:  Uvítací ná-
poj, 1x klasická masáž částečná, 1x parafango zábal 
(bahno + parafín), 1x oyxgenoterapie s vitamínovým 
nápojem a zapůjčení kol.

Léčebná dovolená 
Termín L P D 6-12 p 1/1

21.04. – 21.12. 9 990 9 090 4 620 13 690
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt možný kdykoliv. §

Seniorský pobyt 55+ 7 nocí 
Termín L P D 6-12 p 1/1

21.04. – 21.12. 8 890 7 490 4 620 12 090
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt možný kdykoliv. §
Seniorský pobyt 55+ 5 nocí
Termín L P D 6-12 p 1/1

21.04. – 21.12. 6 890 5 890 3 300 9 190
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt možný kdykoliv. §
Wellness pobyt 3 noci 
Termín L P D 6-12 p 1/1

21.04. – 21.12. 3 890 3 390 1 990 5 290
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt možný kdykoliv. §
Wellness pobyt 2 noci 
Termín L P D 6-12 p 1/1

21.04. – 21.12. 2 890 2 590 1 380 3 790
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na 
pobyt možný kdykoliv. §

Hotel Termal
Termín Pokoj Apartmá P
 Standard Classic Classic
 2+1 2 + 0 (1,2) 2+2 

26.04.-15.06. 1 580 1 770 2 160 340

15.06.-14.09. 1 760 1 960 2 360 340

14.09.-01.11. 1 580 1 770 2 160 340
Cena za pokoj nebo apartmá/noc s vlastní stravou a celo-
denním volným vstupem na venkovní bazény. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Hotel Giga
Termín Pokoj Apartmá P
 Standard Classic Classic
 2+1 2 + 0 (1,2) 2+2

26.04.-15.06. 1 580 1 770 2 160 340

15.06.-14.09. 1 760 1 960 2 360 340

14.09.-01.11. 1 580 1 770 2 160 340
Cena za pokoj nebo apartmá/noc s vlastní stravou a celo-
denním volným vstupem na venkovní bazény. Nástup na 
pobyt je možný kdykoliv. §
Hotel Luka studia
Termín Pokoj Apartmá P
 Standard Classic Classic
 2+1 2 + 0 (1,2) 2+2

26.04.-15.06. 1 790 1 880 1 970 340

15.06.-14.09. 1 920 2 080 2 180 340

14.09.-01.11. 1 790 1 880 1 970 340
Cena za studio/noc s vlastní stravou a celodenním volným 
vstupem na venkovní bazény. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §
Hotel Luka apartmá
Termín Komfort Lux Prezident P
 2+2 2+3 2+4

26.04.-15.06. 2 300 2 560 3 530 340

15.06.-14.09. 2 560 2 760 3 890 340

14.09.-01.11. 2 300 2 560 3 530 340
Cena za apartmá/noc s vlastní stravou a celodenním volným 
vstupem na venkovní bazény. Nástup na pobyt je možný 
kdykoliv. §

Hotel Park leží v příjemném a tichém prostředí měst-
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Hotel Giga Hotel Luka

Rekreační pobyt
Termín L D 3–10 P 1/1

20.04.–29.06. 1 200 420 1 490

29.06.–31.08. 1 250 420 1 550

31.08.–26.10. 1 200 420 1 490

26.10.–26.12. 1 060 420 1 360
Cena na osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální 
délka pobytu jsou 4 noci. Nástup v týdenních cyklech s ná-
stupem v neděli nebo pondělí.  §
Wellness pobyt
Termín L 1/1

20.04.–29.06. 1 600 1 920

29.06.–31.08. 1 650 1 970

31.08.–26.10. 1 600 1 920

26.10.–26.12. 1 450 1 760
Cena na osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální 
délka pobytu je 4 nocí. Nástup v týdenních cyklech s nástu-
pem v neděli nebo pondělí.  §
Víkendový relaxační pobyt
Termín 2 noci 3 noci
 L 1/1 L 1/1

20.04.–20.12. 2 990 3 690 4 490 5 490
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+
Termín L D 3–10 P 1/1

20.04.–29.06. 5 690 1 680 6 990

29.06.–31.08. 5 790 1 680 7 290

31.08.–26.10. 5 690 1 680 6 990

26.10.–26.12. 4 790 1 680 6 080
Cena na osobu/4 noci s rozšířenou polopenzí a progra-
mem. Minimální délka pobytu jsou 4 noci. Nástup v týden-
ních cyklech s nástupem v neděli nebo pondělí.   §

Relax pobyt 
Termín L P D 6-12 p 1/1

21.04. – 21.12. 1 160 960 600 1 590
Cena za osobu/noc s polopenzí a zapůjčením kola. Nástup na 
pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. §

Hotel Luka  Hotel Luka  


