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Seznam a řazení kapacit v katalogu
PRAHA A BRATISLAVA
Praha
Praha
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Hotel DAP
Hotel Karlín
Hotel Barónka
Hotel Plus
Hotel Perugia
Hotel Michalska

LÁZNĚ V ČESKÉ REPUBLICE
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Mariánské Lázně
Františkový Lázně
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Karlovy Vary
Poděbrady
Jánské lázně
Velké losiny
Karlová Studánka
Jeseník
Jeseník
Teplice nad Bečvou
Teplice nad Bečvou
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Luhačovice
Zlín

Spa Hotel San Remo
Hotel Palace Zvon
Lázeňské hotely
Hotel Belvedere
Spa Park hotel Villa Savoy
Spa Hotel Sun
Lázeňský hotel Royal
Hotel Krakonoš
Hotel Melodie
Bohemia Lázně
Lázeňská Léčebná Mánes
Penzion Fan
Spa Hotel Dvořák
Hotel Felicitas
Lázeňský hotel Terra
Wellness Hotel Diana
Hotel Džbán
Hotel Slunný dvůr
Wellness & Spa hotel villa Regenhart
Lázeňský dům Moravan
Lázeňský dům Praha
Lázeňské hotely
Wellness Hotel Pohoda
Vila Antoaneta
Vila Valaška
Hotel Miramare
Boutique Hotel Radun
Hotel Lázně Kostelec

LÁZNĚ A TERMÁLY NA SLOVENSKU
Piešťany
Hotel Máj
Piešťany
Hotel Magnólia
Piešťany
Slovenské léčebné lázně
Piešťany
Hotel Park
Trenčianské Teplice
Hotel Flóra
Rajecké Teplice
Hotel Aphrodite Palace a Hotel Malá Fatra
Turčianské Teplice
LD Veľká Fatra a LD Aqua
Bojnice
Penzion Maxim
Bešeňová
Penzion Fontána
Lúčky
Kúpele Lúčky
Liptovský Michal
Vila Michal
Partizánska Ľupča
Penzion Šindléry
Partizánska Ľupča
Hotel Harmonia
Partizánska Ľupča
Aparmány Jarmila
Liptovská Teplá
Vila pri Váhu
Liptovská Teplá
Apartmánový dům Polónyi
Lísková
Apartmán Alena
Sládkovičovo
Termální koupaliště Vincov Les
Podhájska
Apartmány Podhájska I.
Podhájska
Penzion Jople
Podhájska
Studia ALFA a Dřevěnice Podhájska
Podhájska
Penzion Karen
Podhájska
Apartmánový dům Relax
Podhájska
Apartmány a chatky Podhájska II.
Podhájska
Vilka Podhájčanka
Podhájska
Penzion Termál
Radava
Penzion Iveta
Štúrovo
Studia Petra
Štúrovo
Dům Petra
Veľký Meder
Apartmány pri starom dube
Veľký Meder
Apartmány Forró I.
Veľký Meder
Apartmány Forró II.
Veľký Meder
Apartmány Aquasleep I.
Veľký Meder
Apartmány Aquasleep II.
Veľký Meder
Privát Márk
Veľký Meder
Penzion Ariel
Veľký Meder
Penzion Baden
Veľký Meder
Apartmány Family
Veľký Meder
Apartmány Karmon Park
Veľký Meder
Vila Azur
Veľký Meder
Apartmány Tímea
Veľký Meder
Apartmány Taktik
Veľký Meder
Apartmány Andrea
Veľký Meder
Apartmány Viola
Veľký Meder
Apartmány Ladislav Kiss
Veľký Meder
Apartmány Bereníké I.
Veľký Meder
Apartmány Bereníké II.
Veľký Meder
Penzion Györy
Veľký Meder
Vila Anna
Veľký Meder
Wellness Hotel Orchidea
Patince
Apartmány Emma
Dunajská Streda
Hotel Thermalpark
Dunajská Streda
Hotel Therma
Patince
Hotel Family Olive
Patince
Penzion Korzika
Patince
Penzion Bonaparte
Patince
Chatky Family Resort
Patince
Wellness hotel Patince
Lázně Výšné Ružbachy
Lázeňské domy
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REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Železná Ruda
Wellness Hotel Horizont
Srní
Hotel Srní
Srní
Depandance Šumava
Černá v Podšumaví
Hotel Racek
Máchovo jezero
Penzion Fami
Doksy
Penzion Star
Hluboká nad Vltavou
Hotel Podhrad
Hluboká nad Vltavou
Hotel Záviš z Falkenštejna
Slavonice
Hotel Arkáda
Jindřichův Hradec
Hotel Concertino
Liberec
Wellness Hotel Babylon
Liberec
Hotel Pytloun Liberec
Harrachov
Park Hotel Harrachov
Harrachov
Hotel Pytloun
Harrachov
Wellness hotel Svornost
Špindlerův Mlýn
Orea Resort Horal
Štěpanická Lhota
Star Hotel Benecko
Seč – Ústupky
Hotel Jezerka
Zlaté Hory – Dolní Údolí
Penzion V Gruntě
Malá Morávka
Horský Hotel Brans
Dolní Moravice
Penzion Mia
Dolní Moravice
Penzion Vincent
Rešov
Penzion nad Vodopády
Karlov pod Pradědem
Hotel Kamzík
Karlov pod Pradědem
Hotel Moravice
Loučná nad Desnou
Hotel Pod Jedlovým vrchem
Ostružná
Hotel a apartmány Skiland
Bělá pod Pradědem
Horská chata Eduard
Bílá
Hotel Bauer
Čeladná
Horský hotel Čeladenka
Trojanovice
Hotel U Lip
Milovy
Orea Resort Devět skal
Brno
Hotel Resort Santon
Sloup
Hotel Stará Škola
Blansko
Hotel Skalní Mlýn
Trnava u Zlína
Pension Karolína
Hustopeče
Amande Wine Wellness Hotel
Lednice
Penzion Onyx
Valtice
Hotel Apollon
Hodonín
Hotel Panon

29
29
29
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30
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REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ NA SLOVENSKU
Senec
Holiday Village
Senec
Hotel Nostalgia
Terchová
Hotel Fatra
Zázriva
Dřevěnice Jánošikov dvor
Bánska Štiavnica
Penzion Kremenisko
Čičmany
Penzion Javorina
Orava – Vitanová
Hotel Orava
Orava - Vitanová
Penzion Zelený dům
Dolný Kubín
Penzion Koliba
Demänovská Dolina
Penzion Josef
Demänovská Dolina
Apartmány Vierka
Demänovská Dolina
Hotel SNP
Demänovská Dolina
Ski & Wellness Rezidence Družba
Demänovská Dolina
Wellness hotel Grand
Demänovská Dolina
Hotel Tri Studničky
Demänovská Dolina
Bungalovy Jasná
Demänovská Dolina
Chata Katarina
Demänovská Dolina
Hotel Marmot Ján Šverma
Liptovský Ján
Hotel Ďumbier
Liptovský Ján
Hotel Máj
Liptovský Ján
Hotel Svätojánsky kaštieľ
Liptovský Ján
Penzion Aurel
Liptovský Ján
Penzion Limba
Tále - Chopok Jih
Hotel Srdiečko
Liptovský Trnovec
Domečky U Raka
Liptovský Mikuláš
Apartmány Liptov
Liptovský Mikuláš
Penzion Fako
Liptovské Matiašovce
Apartmány Anička
Poprad
Aquacity Poprad
Poprad
Hotel Satel
Štrbské Pleso
Hotel Trigan Baník
Štrbské Pleso
Hotel Fis
Štrba
Privat Lupták
Stará Lesná
Penzion Baďo
Stará Lesná
Hotel Horizont Resort
Starý Smokovec
Vila Olívia
Starý Smokovec
Grandhotel Starý Smokovec
Starý Smokovec
Apartmány Koliba Kamzík
Veľký Slavkov
Resort Tatry Holiday
Horný Smokovec
Grand Hotel Bellevue
Tatranská Lomnica
Grandhotel Praha
Tatranská Lomnica
Hotel Titris Odborár
Tatranská Lomnica
Hotel Urán
Tatranská Lomnica
Hotel Morava
Tatranská Lomnica
Hotel Kukučka
Tatranská Lomnica
Hotel Lomnica
Tatranská Lomnica
Vila Beatrice
Tatranská Lomnica
Vila Júlia
Tatranská Lomnica
Vila Magnólia
Tatranské Matliare
Hotel Hutník I. a II.
Veľká Lomnica
Natur Resort
Ždiar
Hotel Magura
Čingov
Park Hotel Čingov
Čingov
Hotel Čingov
Smižany
Penzion Mária
Arnutovce
Penzion Úsměv
Košická Belá
Hotel Garden
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maďaRsko
Budapešť
Mosonmagyaróvár
Bükfürdő
Bükfürdő
Bükfürdő
Bükfürdő
Bükfürdő
Bükfürdő
Sárvár
Bükfürdő
Bükfürdő
Bükfürdő
Tapolca
Eger
Sarvár
Zalakaros
Sárvár
Zalakaros
Zalakaros
Hévíz
Hévíz
Hévíz
Hévíz
Hévíz
Hévíz
Visegrád
Szentgotthárd
Balatonalmádi
Lenti
Harkány
Harkány
Körmend
Hajdúszoboszló
Hajdúszoboszló

Aquaworld Resort Budapešť
Aquahotel Termál
Hotel Répce
Hotel Répce Gold
Greenfield hotel Golf & Spa
Hotel Caramell Premium Resort
Hotel Piroska
Danubius Hotel BÜK
Ensana Thermal Sárvár Health Spa Hotel
Penzion Szanyi
Apartmány Szanyi
Apartmánový dům Siesta
Hotel Pelion
Hotel Flóra
Hotel Park Inn Sárvár
Hotel Park Inn Zalakaros
Spirit Hotel Thermal Spa
Wellness Hotel Karos Spa
Hotel Freya
Naturmed Hotel Carbona
Hotel Europa Fit
Hotel Panoráma
Thermal Aqua Ensana Health Spa Hotel
Thermal Hévíz Ensana Health Spa Hotel
Hotel Lotus Therme & Spa
Thermal Hotel Visegrád
Gotthard Therme Hotel
Hunguest Hotel Bál Resort
Thermal Hotel Balance
Hotel Ametiszt
Hotel Platán
Hotel Mjus World Resort & Thermal Park
Hungarospa Thermal Hotel
Hotel Béke a Hotel Apollo
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50
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52
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53
53
53
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56
56
57
57
57
58
58
58
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59
59
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60
60

Chorvatsko
Makarská
Podgora
Baška Voda

Vila Neda
Vila Mirjana 	
Pokoje s polopenzí a apartmány

61
61
61

NAŠE TIPY
Bešeňová
Bešeňová
Tatralandia
Trenčianké Teplice

Hotel Bešeňová
Hotel Galeria Thermal Bešeňová
Holiday Village Tatralandia
Parkhotel na Baračke

64
64
64
64

e-PODHAJSKA.CZ
VELKYMEDER.CZ

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ A ZKRATEK
L – Lůžko

Bg – Bungalov

P – Přistýlka

Ap – Apartmán

D – Dětská cena platí pro děti

St – Studio

od 3 let, není-li uvedeno jinak.

1/1 – Jednolůžkový pokoj

Číslo udává maximální věkovou

1/2 – Dvoulůžkový pokoj

hranici pro poskytnutí slevy.

1/3 – Třílůžkový pokoj

MDP – Minimální délka pobytu

1/4 – Čtyřlůžkový pokoj

§ – Zájezd je pojištěn ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.
§ – Zájezd je pojištěn ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., v případě,
že je dokoupena minimálně polopenze, kterou zajišťuje jiný subjekt nebo
ubytovatel.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Orientační
Orientačnímapky
mapky
Česká republika
Krkonoše
str. 9, 31–32

Západní Čechy

Český Ráj

str. 5–9

Jeseníky

str. 29–30

Praha

str. 10–11, 32–34

str. 4

Východní Čechy
str. 9, 32

Beskydy
str. 34–35

Moravský kras
str. 35–36

Valašsko
str. 11–14

Jižní Čechy
str. 30

Šumava

Jižní Morava

str. 29

str. 14, 36

Pieniny, L‘ubovňa
Roháče a Orava
str. 28
str. 38
Belianské Tatry
str. 48

Liptov
str. 18–19, 41, 64

Malá a Velká Fatra

str. 42–47

Nízké Tatry

str. 17, 37–38

str. 38–41

Západní Slovensko
str. 15–16, 64

Vysoké Tatry
Slovenský Ráj

Východní Slovensko
str. 48

str. 48

Střední Slovensko
str. 38

Bratislava
str. 4–5

Jižní Slovensko
(termály)

Slovenská republika

str. 20–28, 37
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Naše ocenění a certifikát
Cestovní kancelář DCK REKREA OSTRAVA s.r.o.
obdržela 3. místo v kategorii

Společnost DCK REKREA OSTRAVA s.r.o.
byla vyhodnocena mezi 10 nejlepšími firmami v soutěži

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

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

Vodafone Firma roku 2017
Moravskoslezského kraje

Český systém kvality služeb

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

Slavnostní vyhlášení výsledků podnikatelské soutěže se
konalo 12.10.2017 v Ostravě v hotelu Mamaison Imperial.
Vyhlašovatelem soutěže byl deník Hospodářské noviny.

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

Ubytování v Praze a v Bratislavě
Hotel DAP – Praha 

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

Hotel Barónka – Bratislava

R020.001
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 postýlka 620 Kč/noc.
Termín	L 1/2
P
D 2–12	L 1/1
05.01.–23.12. 1 100
750
750
1 250
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt možný kdykoliv.

R020. 003

Hotel Karlín – Praha 
Hotel Karlin se
nachází v blízkosti
centra Prahy na
hlavní třídě u metra. Hostům je
k dispozici stylová
restaurace Cafe
Karlin, lobby bar.
Ubytování:
Jednolůžkové až
čtyřlůžkové pokoje
s možností přistýlky
(cena přistýlky na
vyžádání). Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením, TV, varnou konvicí s příslušenstvím a připojení k vysokorychlostnímu internetu.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Slevy: Děti do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Dítě 3–6 let ve dvoulůžkovém nebo třílůžkovém
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Hotel Barónka***
Termín
1/2
P
1/1
02.01.–26.12.
925
760
1 720
Cena za osobu/noc se snídaní, volným vstupem do bazénu
a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Hotel Barónka****
Termín
1/2
1/1
02.01.–26.12.
1 190
1 980
Cena za osobu/noc se snídaní, volným vstupem do bazénu
a připojení k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3	L 1/4	L 1/1
standard delux
10.01.–01.03. 720
845 645 610 1 125
01.03.–01.04. 845
970 750 690 1 440
01.04.–09.04. 1 125 1 285 940 845 2 000
09.04.–13.04. 1 535 1 690 1 230 1 050 3 065
13.04.–01.07. 1 125 1 285 940 845 2 000
01.07.–01.09. 970 1 125 920 765 1 690
01.09.–01.11. 1 125 1 285 940 845 2 000
01.11.–29.12. 845
970 750 690 1 440
Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je
1 noc, přes Velikonoce 3 noci a přes Silvestr 5 nocí.

Hotel Plus – Bratislava

Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích standard
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, chladničkou. V pokojích**** je navíc LCD TV/
SAT, klimatizace, trezor a minibar.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou švédských stolů.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc.
Malé zvíře 20 EUR/noc, platba na místě. Parkování
10 EUR/auto a noc, 25 EUR/autobus a noc.
Hotel Barónka se nachází ve východní části Bratislavy.
Klidné a příjemné prostředí hotelu je vhodné pro rodiny s dětmi, dále pro regenerační pobyty a nejrůznější obchodní setkání. Hotel nabízí výběr ubytování
podle náročnosti klientů buď ve 4* nebo 3* pokojích.
V hotelu je možnost připojení k internetu. Pro potřeby klientů je připraveno relaxační centrum, kde
naleznete bazén, moderní fitness, saunu, solárium.

R020.002
pokoji na lůžku má slevu 50% z lůžka.
Akce 7=6 nocí (1 noc zdarma) platí v termínech
10.01.–09.04.2020 a 13.04.–29.12.2020.
Příplatky: Dětská postýlka na vyžádání 125 Kč/ noc.
Parkování v 3D parking garáž (Křižíkova 44) 300 Kč/
24 hod., platba na místě. Zvířata nejsou povolena.

R020.004
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích Standart
Plus s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV a Wi-Fi připojení.
Stravování: V ceně pobyt snídaně. Možnost dokoupení obědů a večeří na místě.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,7 EUR/osoba a noc,
platba na místě. Pobyt se psem 7 EUR/noc, platba na
místě. Parkování 2 EUR/noc, platba na místě.
Termín	L 1/2	L 1/3

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

D 3–12	L 1/1
01.01.–01.04. 690
635
485
1 325
01.04.–01.07.
740
690
520
1 455
01.07.–01.09.
690
635
485
1 325
01.09.–01.11.
740
690
520
1 455
01.11.–01.01.
690
635
485
1 325
Cena na osobu v pokoji/noc se snídaní. Nástup je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
City Hotel Perugia – Bratislava (v centru)

CITY HOTEL PERUGIA je nově zrekonstruovaný hotel,
který leží přímo v centru Bratislavy, v městské části
Staré Město, přímo na Zelené ulici, která vede až
na Hlavní náměstí s Rolandovou fontánou. Hotel
Perugia je malý hotel se 14 pokoj, malou knihovnou
a restaurací Koliba Kamzík.
Ubytování:
Pokoj Classic je moderní hotelový pokoj vhodný
pro 2 osoby s vlastním sociálním zařízením. Nabízí
možnost oddělených i spojených lůžek. Pokoje jsou
vybaveny TV/SAT, Wi-Fi, trezorem, minibarem, kávovým/ čajovým setem, šatníkem se zrcadlem a fénem.
Pokoj Classic Premium nabízí možnost ubytování

R020.005

pro 2 osoby s možností jedné přistýlky s vlastním sociálním zařízením. Tento typ pokoje nabízí vstup na
soukromou terasu přímo z pokoje. Na terase se nachází stůl s židličkami. Pokoj je vybavený klimatizací,
TV/SAT, Wi-Fi, trezorem, minibarem, kávovým/ čajovým setem, šatníkem se zrcadlem, fénem a terasou.
Stravování: V ceně ubytování snídaně.
Slevy:
Jedno dítě do 6 let na přistýlce se snídaní zdarma.
Příplatky:
Jednolůžkový pokoj 1 140 Kč/ osoba a noc v pokoji Classic, 1 310 Kč/ osoba a noc v pokoji Classic
Premium. Příplatky pro jednolůžkový pokoj platí
v období 08.01.–27.12.2020. Parkování 19 EUR/
auto a noc v garážích Centrum. Rekreační poplatek
1,70 EUR/ osoba a noc, platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč / pobyt.
Termín	L	L Classic
P Classic
Classic
Premium Premium
27.12.–08.01. 1 720
2 130
660
08.01.–10.05. 1 470
1 640
660
27.05.–27.12.
1 470
1 640
660
27.12.–08.01. 1 720
2 130
660
Cena za osobu/ noc se snídaní a připojením k internetu přes
Wi–Fi. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu je 1 noc, v termínu 27.12.–08.01. je 5 nocí.

City Hotel Michalska – Bratislava (v centru)

CITY Hotel Michalska se nachází v nejstarší a historicky
nejbohatší části Starého Města, jen několik metrů od Michálské věže. Raně barokní městský dům byl postaven už
v 15. století. Od té doby prošel několika rekonstrukcemi
a přestavbami. Dnešní podobu hotel získal v roce 2017.
Poloha hotelu patří mezi nejlepší ve městě. Baštová ulice
je jednou z nejstarších ulic ve Starém Městě.
Ubytování:
Jednolůžkový pokoj nabízí standardní ubytování
s moderním vybavením a vlastním sociálním zařízením
pro jednu osobu. Na pokoji je TV/SAT, Wi-Fi připojení
k internetu, fén, trezor, zrcadlo, kávový/ čajový set, klimatizace, minibar apod.

Termín	L	L Superior	L 1/1
27.12.–08.01. 1 720
2 130
3 105
08.01.–10.05. 1 470
1 635
2 610
27.05.–27.12.
1 470
1 635
2 610
27.12.–08.01. 1 720
2 130
3 105
Cena za osobu/ noc se snídaní a připojením k internetu přes
Wi–Fi. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu je 1 noc, v termínu 27.12.–08.01. je 5 nocí.

Spa Hotel San Remo – Mariánské Lázně

Díky svému umístění v klidné části Mariánských Lázní
je vyhledávaný náročnější klientelou, která preferuje
klidnou dovolenou. Oblíbený je především hotelový
lesopark se zahradním pavilonem a jezírkem. Hotel
má vlastní minerální prameny Edward VII. a Augustin
přímo v hotelu, které hostům slouží k pitným kůrám
a minerálním koupelím.
Ubytování:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Ke standardní výbavě každého pokoje patří LCD TV, koupelna
se sprchou a toaletou, fén, minibar a trezor. Na pokojích je bezplatné Wi-Fi připojení.

Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
i večeře formou bufetu).
Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní zdarma.
Bonus:
Pitná kúra přímo v hotelu – 2 nové unikátní prameny
Augustinův pramen a pramen Edward VII. Volný vstup
do hotelového Relax centra. Wellness set.
Příplatky:
Rekreační poplatek 15 Kč / osoba a den. Parkování
350 Kč / noc, platba na místě. Zvíře 600 Kč / noc, platba
na místě. Pokoj s balkonem 320 Kč / pokoj a noc.
Léčebný pobyt RELAX:
vstupní lékařská prohlídka, 14 léčebných procedur na
7 nocí dle předpisu lékaře, 12 léčebných procedur na
6 nocí, výstupní lékařská konzultace.
Wellness pobyt JEN PRO NÁS:
1x lavatherm (20 min.), 1x aromamasáž (20 min.).
Wellness pobyt RELAX:
1x klasická masáž částečná (20 min.) 1x minerální
koupel (15 min. + 5 min.), 2x parafínový zábal rukou
(15 min.).
Wellness pobyt VITAL WELLNESS: Pro ženy: 1x jogurtové ošetření těla (60 min.), 1x reflexní masáž plosky
nohou (40 min.), 1x aromamasáž (20 min.), 1x minerální koupel (15 min. + 5 min.), 1x lavaterm (20 min.)

R020.007
Pro muže: 1x masáž horkými lávovými kameny 1x suchá plynová koupel (plynová obálka) (30 min.),
(60 min.), 1x reflexní masáž plosky nohou (40 min.), 1x minerální koupel (15 min. + 5 min.) a 1x lavaterm.
Léčebný pobyt RELAX
Termín	L 1/2	L 1/1
D 6–12 P
04.01.–01.03. 1 345
1 815
190
01.03.–01.04. 1 660
2 125
190
01.04.–09.04. 1 720
2 190
190
09.04.–14.04.
2 035
2 500
190
14.04.–01.05. 1 720
2 190
190
01.05.–18.10.
2 035
2 500
190
18.10.–08.11.
1 720
2 190
190
08.11.–01.12.
1 660
2 125
190
01.12.–21.12.
1 345
1 815
190
Cena za osobu / noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.
Wellness pobyt JEN PRO NÁS
Termín	L 1/2	L 1/1
D 6–12 P
04.01.–01.03. 3 100
4 000
375
01.03.–09.04. 3 500
4 400
375
09.04.–14.04. 4 000
4 900
375
14.04.–01.05. 3 500
4 400
375
01.05.–18.10.
4 000
4 900
375
18.10.–01.12.
3 500
4 400
375
01.12.–21.12.
3 100
4 000
375
Cena za osobu / 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Wellness pobyt RELAX
Termín	L 1/2	L 1/1
D 6–12 P
04.01.–01.03. 4 275
5 625
565
01.03.–09.04. 5 025
6 375
565
09.04.–14.04. 5 850
7 200
565
14.04.–01.05. 5 025
6 375
565
01.05.–18.10. 5 850
7 200
565
18.10.–01.12. 5 025
6 375
565
01.12.–21.12.
4 275
5 625
565
Cena za osobu / 3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Wellness pobyt VITAL WELLNESS
Termín	L 1/2	L 1/1
D 6–12 P
04.01.–01.03. 6 400
8 200
760
01.03.–09.04. 7 300
9 100
760
09.04.–14.04. 8 200
10 000
760
14.04.–01.05. 7 300
9 100
760
01.05.–18.10. 8 200
10 000
760
18.10.–01.12. 7 300
9 100
760
01.12.–21.12.
6 400
8 200
760
Cena za osobu / 4 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Spa Hotel Palace Zvon – Mariánské Lázně

Spa Hotel Palace Zvon je krásný secesní hotel z 19.
století ležící v samém centru Mariánských Lázní.
Hotel leží přímo naproti kolonádě a Zpívající fontáně. V hotelovém Wellness & Spa lze využít bazén
s protiproudem a římské lázně se saunou a parní lázní
a infrasaunu. Kulinářské umění kuchařů mohou klienti vyzkoušet v restauracích: Palace s letní terasou
a Zvon a Ludvík XIV.
Ubytování: V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích Superior bez možnosti přistýlky s vlastním
sociálním zařízením, vysoušečem vlasů, LCD TV/SAT,
telefonem, trezorem, minibarem a župany. Velikost
pokoje 20–25 m2. Bonus: Volný vstup do bazénu
s protiproudem denně od 9:00 do 11:30 a od 12:30
do 21:00 hod.

Ve dvoulůžkových pokojích De Luxe bez možnosti
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, vysoušečem
vlasů, LCD TV/SAT, telefonem, trezorem, minibarem
a župany. Pokoje jsou s balkónem a výhledem na
lázeňskou kolonádu, 1× minerální voda (0.33 l) na
osobu při příjezdu zdarma, čajový a kávový set s rychlovarnou konvicí na pokoji zdarma. Bonus: Volný
vstup do bazénu s protiproudem denně od 9:00 do
11:30 a od 12:30 do 21:00 hod.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bohatého bufetu).
Příplatky: Pobyt se psem 350 Kč/den.
Dny relaxace:
1× uvítací drink, 1× magneziová koupel (15 min.), 1×
lavaterm – zábal po magneziové koupeli (15 min.),
neomezený vstup do hotelového bazénu denně, župany pro dospělé k dispozici po celou dobu pobytu,
zdarma Wi-Fi internetové připojení.
Na věku (ne) záleží:
1× káva a zákusek na osobu, 1× plynová obálka na
osobu (30 min.), 1× inhalace na osobu (30 min.) nebo
1× parafínový zábal rukou na osobu (20 min.) – výběr
před příjezdem na hotel, neomezený vstup do hotelového bazénu, župany pro dospělé k dispozici po celou
dobu pobytu, zdarma WI-FI internetové připojení.

R020.006

Dvoulůžkový pokoj s moderním vybavením a doplňky. Pokoj nabízí varianty spojených i oddělených lůžek. Na pokoji je TV/SAT, Wi-Fi připojení k internetu, fén,
trezor, zrcadlo, kávový/ čajový set, klimatizace, minibar,
žehlička s žehlicím prknem apod.
Dvoulůžkový pokoj Superior patří mezi prostorově
největší pokoje v hotelu. Samozřejmostí je moderní
vybavení. Pokoj nabízí varianty jak spojených tak oddělených lůžek. Na pokoji je TV/SAT, Wi-Fi připojení k internetu, fén, trezor, zrcadlo, kávový/ čajový set, klimatizace,
minibar, žehlička s žehlicím prknem apod.
Stravování: V ceně pobytu snídaní, podávají se v Restauraci Koliba Kamzík vzdálené asi 300 m v hotelu Perugia.
Slevy: Sleva 20 % do restaurace Koliba Kamzík . Jedno
dítě do 6 let na přistýlce se snídaní zdarma.
Příplatky: Parkování 19 EUR/ auto a noc v garážích
Centrum. Rekreační poplatek 1,70 EUR/ osoba a noc,
platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč / pobyt.

R020.008
Báječné prázdniny s dětmi: 1× překvapení pro
děti, 1× káva a zákusek pro dospělou osobu, 1×
palačinky s ovocem, šlehačkou a polevou pro dítě,
neomezený vstup do hotelového bazénu, župany pro
dospělé k dispozici po celou dobu pobytu, zdarma
Wi-Fi internetové připojení.
Balzám pro tělo i duši: 1× uvítací drink, 1× káva
se zákuskem na osobu, 1× láhev vína, 1× perličková
koupel s bylinkami na osobu (15 min.), 1× částečný
voskový zábal s ajurvédskými bylinami na osobu (20
min.), 1× částečná klasická masáž na osobu (20 min.),
1× plynová obálka na osobu (30 min.), 1× infrasauna
na osobu (30 min.), neomezený vstup do hotelového
bazénu, župany pro dospělé k dispozici po celou dobu
pobytu, zdarma Wi-Fi internetové připojení.

Pokoj Superior

Dny relaxace
Termín	L Superior	L De Luxe P D 12–18 P D 6–12 P
03.01.–01.05. 3 290 3 840 2 690 1 770 350
01.05.–01.11. 3 490 4 040 2 690 1 770 350
01.11.–22.12. 3 290 3 840 2 690 1 770 350
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv.
Na věku (ne) záleží
Termín	L Superior	L De Luxe P D 12–18 P D 6–12 P
03.01.–01.05. 4 485 5 130 3 765 2 670 570
01.05.–01.11. 4 815 5 640 3 765 2 670 570
01.11.–22.12. 4 485 5 130 3 765 2 670 570
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv.
Báječné prázdniny s dětmi
Termín	L Superior	L De Luxe P D 12–18 P D 6–12 P
03.01.–22.12. 4 410 4 965 3 315 2 790 690
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv.
Balzám pro tělo i duši
Termín
L Superior	L De Luxe P D 12–18 P D 6–12 P
03.01.–01.05. 7 775 9 150 6 815 4 440 920
01.05.–01.11. 8 275 9 650 6 815 4 440 920
01.11.–22.12. 7 775 9 150 6 815 4 440 920
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

5

Lázně v České republice
Lázeňské hotely – Mariánské Lázně

Sleva
y tu 5 %

u pob

od 21

noc í

Hotel Vltava
Léčbu, wellnes a relaxaci dokonale poskytnou
Léčebné lázně Mariánské Lázně. Léčba, relaxace
a wellness jsou zde umocněny atmosférou zrekonstruovaných lázeňských hotelů k příjemnému odpočinku a relaxaci. Léčebné pobyty jsou vhodné pro
klienty s problémy pohybového aparátu, onemocněním ledvin či dýchacího aparátu, gynekologickými
a metabolickými onemocněními. Mariánské Lázně
nabízí nejen tradiční léčení, ale také širokou nabídku
relaxačních a wellness pobytů pro načerpání energie.
Ubytování:
a) Hotel Hvězda****+
Ve dvoulůžkových pokojích Premium s vlastním
sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením na
internet přes Wi-Fi, minibarem, kávovým a čajovým
servisem, sejfem, fénem, županem, froté pantoflemi.
Vhodné pro alergické osoby. Pokoj s výhledem na Goethovo náměstí 130 Kč/osoba a noc.
b) Hotel Imperial****+
Ve dvoulůžkových pokojích Superior Plus s vlastním
sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením
na internet přes Wi-Fi, minibarem, sejfem, fénem,
županem a froté pantoflemi. Pokoj s výhledem na
Goethovo náměstí 130 Kč/osoba a noc.
c) Grandhotel Pacifik****+
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Superior
s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením na internet přes Wi-Fi, minibarem, sejfem,
fénem, županem a výhledem do vedlejší ulice nebo

Hotel Belvedere – Mariánské Lázně

R020.009
do zadního traktu.
d) Spa Resort Butterfly****+
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Superior
s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením na internet přes Wi-Fi, minibarem, sejfem,
fénem a županem.
e) Hotel Vltava****
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Komfort
s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením na internet přes Wi-Fi (za poplatek), minibarem, fénem a výhledem. Pokoj s výhledem na
město 130 Kč/osoba a noc.
f) Hotel Svoboda***+
Ve dvoulůžkových pokojích kategorie Komfort s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením
na internet přes Wi-Fi (za poplatek), minibarem a výhledem do parku.
Stravování: V ceně pobytu polopenze.
Slevy:
Děti do 4 let mají pobyt zdarma (při ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji se dvěma dospělými osobami).
Bonus:
Hotel Hvězda, Hotel Imperial – Volný vstup do
historických Římských lázní se 3 bazény, whirlpoolem,
2 saunami, sanariem, parní lázní, Kneippovou terapií
a relaxační místností, Premier Fitness v hotelu Centrální Lázně, Aqua wellness centrum v hotelu Hvězda,
2 internetové koutky, Wi-Fi internet, pravidelné přednášky a kulturní programy, animační programy ve fitness centru a bazénu, vycházky městem s průvodcem.
Grandhotel Pacifik, Spa Resort Butterfly, Hotel
Vltava a Hotel Svoboda – Volný vstup do hotelového
bazénu a sauny. Premier Fitness v hotelu Centrální Lázně,
internetový koutek, Wi-Fi internet, pravidelné přednášky
a kulturní programy, animační programy ve fitness centru a bazénu, vycházky městem s průvodcem.
Minirelax (2 noci): uvítací nápoj, léčebné procedury: 1x minerální koupel s přírodním CO2, 1x klasická
masáž částečná a 1x suchá plynová lázeň CO2.
Minikúra (3–6 nocí): uvítací nápoj, 2 léčebné procedury denně (z určeného výběru procedur).
R020.010

obklad po aroma masáži) (15 min.), župan pro dospělého zdarma po celou dobu pobytu, neomezený
vstup do hotelového bazénu po celou dobu pobytu.
Antistresový balíček na 3 noci: nápoj na uvítanou, 4x procedura pro ženu (1x reflexní masáž nohou,
1x masáž obličeje a dekoltu, 1x perličková koupel s přísadou (15 min.), 1x suchá plynová obálka (20 min.), 4x
procedura pro muže (1x reflexní masáž nohou, 1x masáž hlavy, 1x perličková koupel s přísadou (15 min.), 1x
suchá plynová obálka (20 min.), župan pro dospělého
zdarma po celou dobu pobytu, neomezený vstup do
hotelového bazénu po celou dobu pobytu.
Léčebný pobyt na 5 nocí: vstupní lékařské vyšetření, 10 léčebných procedur na základě lékařského
BELVEDERE Spa Hotel patří k nejkrásnějším hotelům vyšetření, pitná kúra, vstup do hotelového bazénu
v Mariánských Lázních. Po celkové rekonstrukci v letech a sauny, župan po dobu pobytu, rekreační poplatek.
2000 a 2001 disponuje hotel komfortně a moderně vy- Stay & Relax balíček na 2 noci
bavenými pokoji a je připraven splnit nejnáročnější poža- Termín	L 1/2
D 3–13 L 	L 1/1
05.01.–01.04.
2 245
1 800
3 245
davky svých hostů mezi které patřila i dánská královna.
01.04.–10.04.
2 995
1 800
3 995
Ubytování:
1 800
3 995
Pokoj Standard: jednolůžkový nebo dvoulůžkový 13.04.–01.11. 2 995
1 800
3 245
pokoj s minibarem, trezorem, telefonem, satelitní TV, 01.11. – 20.12. 2 245
Cena za osobu / 2 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv
sprchou či vanou, fénem.
mimo sobotu. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
Pokoj Superior: dvoulůžkový pokoj s minibarem, Antistresový balíček na 3 noci
trezorem, telefonem, satelitní TV, sprchou či vanou.
Termín	L 1/2
D 3–13 L 	L 1/1
Stravování:
05.01.–01.04. 3 395
2 700
4 895
V ceně pobytu je polopenze (snídaně formou bufetu, 01.04.–10.04. 4 145
2 700
5 645
večeře servírovaná o 3 chodech + salátový bar)
13.04.–01.11.
4 145
2 700
5 645
Slevy: Dítě do 3 let zdarma.
01.11.–20.12.
3 395
2 700
4 895
Cena za osobu / 3 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv
Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
mimo
sobotu.
Dítě
3–13
let
nemá
v
ceně
pobytu
procedury.
Dítě 13–15 let: u léčebného pobytu na 5 nocí s 10 propobyt na 5 nocí
cedurami, mají výběr ze 4 lehkých procedur (whirl- Léčebný
Termín	L 1/2	L 1/2 D 3–13 L	L 1/1
pool, inhalace, plynová lázeň, lehká masáž).
Standard Superior
Sleva 10% za včasný nákup 90 dní předem 05.01.–16.03. 6 000 6 875 4 500 7 625
platí pro Léčebný pobyt na 5 nocí v termínu 16.03.–06.04. 7 000 7 875 4 500 8 625
05.01.2020 – 21.12.2020.
06.04.–29.06. 7 875 8 625 4 500 9 500
Sleva 5% za včasný nákup 45 dní předem 29.06.–19.10. 9 625 10 500 4 500 12 125
platí pro Léčebný pobyt na 5 nocí termínu 19.10.–16.11. 7 875 8 625 4 500 9 500
16.11.–21.12.
6 000 6 875 4 500 7 625
05.01.2020 – 21.12.2020.
Stay & Relax balíček na 2 noci: nápoj na uvítanou, Cena za osobu / 5 nocí s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
1x Aroma masáž (15 min.), 1x Lavatherm (suchý teplý
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Wellness pobyt Hotel Pacifik:
1x uvítací nápoj, 1x reflexní masáž chodidel, 1x relaxační aromatická masáž celková, 1x minerální koupel
ze solí z Mrtvého moře, 1x suchá plynová lázeň CO2,
1x parafínové ošetření rukou, volný vstup do hotelového bazénu s vodními atrakcemi a 2 saunami, fitness
koutek, volný vstup do Premier fitness centra v hotelu Centrální Lázně, internet v hotelu zdarma, karta
výhod Marienbad Kur & Spa Card.
Wellness pobyt Hotel Butterfly:
1x uvítací nápoj, 1x masáž horkými kameny – celková,
1x sulfátová koupel – minerální koupel s přírodním
CO2, volný vstup do hotelového bazénu s whirlpoolem
a saunou, volný vstup do Premier fitness centra v hotelu Centrální Lázně, internet v hotelu zdarma, karta
výhod Marienbad Kur & Spa Card.
Wellness Star pobyt Hotel Hvězda: 1x uvítací nápoj,
1x minerální koupel s rašelinovým extraktem, 1x aroma
masáž celková, 2x solná jeskyně, volný vstup do Aqua
wellness centra v hotelu Hvězda, volný vstup do Premier Fitness v hotelu Centrální lázně, internet v hotelu zdarma, karta výhod Marienbad Kur & Spa Card.
Fit týden pro zdraví Hotel Svoboda: 1x uvítací
nápoj, základní lékařské vyšetření, závěrečná lékařská zpráva, 1x minerální koupel se suchým zábalem,
1x klasická masáž částečná, 1x suchá plynová lázeň
CO2, 1x parafínový zábal, 1x léčebný tělocvik, 24-hodinová lékařská a zdravotní pohotovostní služba, pitná
kúra přímo v hotelu, volný vstup do bazénu s vířivými
proudy, whirlpoolem a saunou v hotelu, internet v hotelu zdarma, karta výhod Marienbad Kur & Spa Card.
Aktivní týden Hotel Vltava: 1x uvítací nápoj, základní lékařské vyšetření, závěrečná lékařská zpráva,
2x vitamínový nápoj denně, 2x aqua gymnastika,
2x minerální koupel s přírodním CO2, 1x klasická masáž částečná, 1x reflexní masáž chodidel, 2x léčebný
tělocvik, 2x parafínový zábal, 24-hodinová lékařská
a zdravotní pohotovostní služba, pitná kúra přímo
v hotelu, volný vstup do bazénu s vířivými proudy,
wirlpoolem, saunou a fitness, internet v hotelu
zdarma, karta výhod Marienbad Kur & Spa Card.

Pobyt Minirelax
Termín	L a	L b	L c 	L d	L e L f
08.01.–01.03. 6 300 5 780 5 000 4 540 3 980 3 720
01.03.–14.04. 6 860 6 340 5 580 5 260 4 500 4 240
14.04.–01.11. 7 520 7 020 6 240 5 720 5 260 5 000
01.11.–01.12. 6 860 6 340 5 580 5 260 4 500 4 240
01.12.–21.12. 6 300 5 780 5 000 4 540 3 980 3 720
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Pobyt Minikúra
Termín	L a	L b	L c 	L d	L e L f
08.01.–01.03. 3 090 2 830 2 440 2 210 1 930 1 800
01.03.–14.04. 3 370 3 110 2 730 2 570 2 190 2 060
14.04.–01.11. 3 700 3 450 3 060 2 800 2 570 2 440
01.11.–01.12. 3 370 3 110 2 730 2 570 2 190 2 060
01.12.–21.12. 3 090 2 830 2 440 2 210 1 930 1 800
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci,
maximálně 6 nocí.
Wellness pobyt Hotel Pacifik
Termín	L 1/2 c	L 1/1 c
08.01.–21.12.
6 480
7 260
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Wellness pobyt Hotel Butterfly
Termín	L 1/2 d	L 1/1 d
08.01.–21.12.
5 120
5 900
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Wellness Star pobyt Hotel Hvězda
Termín	L 1/2 a	L 1/1 a
08.01.–21.12.
9 150
9 930
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Fit týden pro zdraví Hotel Svoboda
Termín	L 1/2 f	L 1/1 f
08.01.–21.12.
9 900
11 460
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Aktivní týden Hotel Vltava
Termín	L 1/2 e	L 1/1 e
08.01.–21.12.
11 880
13 440
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Spa Park hotel Villa Savoy – Mariánské Lázně
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Antistresový balíček na 3 noci: Nápoj na přivítanou, 4x antistress procedura pro ženu: 1x klasická
masáž zad (20 min.), 1x lavatherm (suchý teplý
obklad po klasické masáži)(20 min.), 1x aroma perličková koupel (15 min.), 1x vířivá koupel (15 min.),
4x antistress procedura pro muže: 1x klasická masáž
zad (20 min.), 1x lavatherm (suchý teplý obklad po
klasické masáži) (20 min.), 1x aroma perličková koupel (15 min.), 1x vířivá koupel (15 min.), župany pro
dospělé k dispozici zdarma po celou dobu pobytu, neomezený vstup do hotelové sauny po dobu pobytu.
Léčebný pobyt na 5 nocí: Lehký oběd (polévka
a zeleninový bufet) včetně vody a čaje. Vstupní léVilla Savoy nabízí příjemné ubytování s velmi výhod- kařská prohlídka, 10 léčebných procedur na základě
nou polohou na okraji lesoparku, jen pár metrů od konzultace s lékařem, pitná kúra, vstup do hotelové
sauny (finská, infračervená), župany, a rekreační
kolonády s léčebnými prameny.
poplatek.
Ubytování:
Pokoj Classic: jednolůžkový nebo dvoulůžkový Stay & Relax balíček na 2 noci
L 1/2
P D 3–13 L D 3–13 P	L 1/1
pokoj s minibarem, trezorem, telefonem, TV, WI-FI, Termín
05.01.–01.04. 2 245 1 800 1 800 1 300 3 245
sprchou, kosmetickým zrcátkem, fénem, županem.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně for- 01.04.–10.04. 2 995 2 395 1 800 1 300 3 995
13.04.–01.11. 2 995 2 395 1 800 1 300 3 995
mou bufetu, večeře formou 3-chodového menu)
01.11.–20.12. 2 245 1 800 1 800 1 300 3 245
Slevy: Dítě do 3 let zdarma.
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv
Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
mimo sobotu. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
Dítě 13–15 let: u léčebného pobytu na 5 nocí s 10 pro- Antistresový balíček na 3 noci
cedurami, mají výběr ze 4 lehkých procedur (whirl- Termín
L 1/2
P D 3–13 L D 3–13 P	L 1/1
pool, inhalace, plynová lázeň, lehká masáž).
05.01.–01.04. 3 395 2 715 2 700 1 950 4 895
Sleva 10% za včasný nákup 90 dní předem platí pro 01.04.–10.04. 4 145 3 315 2 700 1 950 5 645
13.04.–01.11. 4 145 3 315 2 700 1 950 5 645
Léčebný pobyt na 5 nocí.
Sleva 5% za včasný nákup 45 dní předem platí pro 01.11.–20.12. 3 395 2 715 2 700 1 950 4 895
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí. Nástup možný kdykoliv
Léčebný pobyt na 5 nocí.
mimo sobotu. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
Stay & Relax balíček na 2 noci: Nápoj na přivítaLéčebný pobyt na 5 nocí
nou, 3x wellness procedura pro ženu: 1x vinná kou- Termín	L 1/2
D 3–13 L	L 1/1
pel(aromatická vodní lázeň s vinnou esencí)(20 min.), 05.01.–16.03. 6 000
4 500
7 625
1x parafínové rukavičky (15min.), 1x aroma částečná 16.03.–06.04. 6 625
4 500
8 375
masáž zad (20 min.), 3x wellness procedura pro muže: 06.04.–29.06. 7 500
4 500
9 125
1x pivní koupel (aromatická vodní lázeň s pivní esencí) 29.06.–19.10. 9 375
4 500
11 875
(20 min.), 1x parafínové rukavičky, 1x aroma částečná 19.10.–16.11.
7 500
4 500
9 125
masáž zad (20min.), župany pro dospělé k dispozici 16.11.–21.12.
6 000
4 500
7 625
zdarma po celou dobu pobytu, neomezený vstup do Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
hotelové sauny po dobu pobytu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
Spa Hotel Sun – Mariánské Lázně

Hotel Sun je historicky datován do roku 1810 jako jeden z prvních objektů v Mariánských Lázních.
Ubytování:
Pokoj Standard: jednolůžkový nebo dvoulůžkový
pokoj s individuálně ovladatelnou klimatizací, minibarem, trezorem, telefonem, satelitní TV, sprchou či
vanou, fénem.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
večeře servírovaná o 3 chodech + salátový bar)
Slevy:
Dítě do 3 let zdarma (dětská postýlka na vyžádání
zdarma).
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Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
Dítě 13–15 let: u léčebného pobytu na 5 nocí nebo
7 nocí s 10 procedurami, mají výběr ze 4 lehkých
procedur (whirlpool, inhalace, plynová lázeň, lehká
masáž).
Dítě od 15 let u léčebného pobytu na 5 nocí nebo
7 nocí s 10 procedurami.
Sleva 10 % za včasný nákup 90 dní předem
platí pro Léčebný pobyt na 7 nocí v termínech
16.03.2020–16.11.2020.
Sleva 10 % za včasný nákup 90 dní předem
platí pro Léčebný pobyt na 5 nocí v termínu
05.01.2020–21.12.2020.
Sleva 5 % za včasný nákup 45 dní předem
platí pro Léčebný pobyt na 7 nocí v termínech
16.03.2020–16.11.2020.
Sleva 5 % za včasný nákup 45 dní předem
platí pro Léčebný pobyt na 5 nocí termínu
05.01.2020– 21.12.2020.
Příplatky: Pokoj s balkonem 250 Kč / pokoj a noc.
Stay & Relax balíček na 2 noci: nápoj na uvítanou,
1x Aroma masáž (15 min.), 1x Lavatherm (suchý teplý
obklad po aroma masáži) (15 min.), župan pro dospělého zdarma po celou dobu pobytu, neomezený vstup
do hotelového bazénu po celou dobu pobytu.
Antistresový balíček na 3 noci: nápoj na uvítanou,

4x procedura pro ženu (1x reflexní masáž nohou,
1x masáž obličeje a dekoltu, 1x perličková koupel s přísadou (15 min.), 1x suchá plynová obálka (20 min.),
4x procedura pro muže (1x reflexní masáž nohou,
1x masáž hlavy, 1x perličková koupel s přísadou (15
min.), 1x suchá plynová obálka (20 min.), župan pro
dospělého zdarma po celou dobu pobytu, neomezený
vstup do hotelového bazénu po celou dobu pobytu.
Léčebný pobyt na 5 nocí: vstupní lékařské vyšetření, 10 léčebných procedur na základě lékařského
Stay & Relax balíček na 2 noci
Termín	L 1/2
P D 3–13 L D 3–13 P	L 1/1
05.01.–01.04. 2 495 1 995 1 800 1 300 3 495
01.04.–10.04. 3 495 2 795 1 800 1 300 4 495
13.04.–01.11. 3 495 2 795 1 800 1 300 4 495
01.11.–20.12. 2 495 1 995 1 800 1 300 3 495
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je kdykoliv
mimo sobotu. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
Antistresový balíček na 3 noci
Termín	L 1/2
P D 3–13 L D 3–13 P	L 1/1
05.01.–01.04. 3 745 2 995 2 700 1 950 5 245
01.04.–10.04. 4 895 3 915 2 700 1 950 6 395
13.04.–01.11. 4 895 3 915 2 700 1 950 6 395
01.11.–20.12. 3 745 2 995 2 700 1 950 5 245
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je kdykoliv
mimo sobotu. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.

vyšetření, pitná kúra, vstup do hotelového bazénu
a sauny, župan po dobu pobytu a rekreační poplatek.
Léčebný pobyt na 7 nocí:
vstupní lékařské vyšetření, 10 léčebných procedur na
základě lékařského vyšetření, pitná kúra, vstup do
hotelového bazénu a sauny, župan po dobu pobytu,
Wi-Fi připojení k internetu, rekreační poplatek.
Léčebný pobyt na 5 nocí
Termín	L 1/2
D 3–13 L	L 1/1
05.01.–16.03. 6 375
4 500
8 000
16.03.–06.04. 7 375
4 500
9 000
06.04.–29.06. 8 375
4 500
10 000
29.06.–19.10. 10 000
4 500
12 500
19.10.–16.11.
8 375
4 500
10 000
16.11.–21.12.
6 375
4 500
8 000
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je kdykoliv. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
Léčebný pobyt na 7 nocí
Termín	L 1/2
D 3–13 L	L 1/1
05.01.–16.03. 7 650
6 300
9 600
16.03.–06.04. 10 325
6 300
12 600
06.04.–29.06. 11 725
6 300
14 000
29.06.–19.10. 14 000
6 300
17 500
19.10.–16.11. 11 725
6 300
14 000
16.11.–21.12.
7 650
6 300
9 600
Cena za osobu/ 7 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.

Lázeňský hotel Royal – Mariánské Lázně

Mariánské Lázně – Lázeňský hotel Royal **** je jedním z nejoblíbenějších hotelů v Mariánských Lázních.
Hotel Royal s nádherným výhledem na Mariánské
Lázně nabízí komfortní ubytování, restauraci a kavárnu s výbornou kuchyní, prvotřídní lázeňskou léčbu
na bázi přírodních léčivých zdrojů a komplexní služby
pod jednou střechou.
Ubytování:
a) Pokoje Komfort – jednolůžkové pokoje
standardních rozměrů a větší dvoulůžkové pokoje,
koupelna se sprchou nebo vanou, WC, vysoušeč
vlasů, župan, TV/SAT, telefon, lednička (minibar na
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vyžádání), WI-FI nebo LAN internetové připojení.
Pokoje jsou orientované k sluneční straně převážně
s francouzským oknem nebo s výhledem do přírody.
b) Pokoje a apartmány Superior – větší jednolůžkové pokoje s výhledem do lesa, velké dvoulůžkové
pokoje s balkonem a výhledem na město a apartmá
se dvěma pokoji standardních rozměrů, koupelna se
sprchou nebo vanou, WC, vysoušeč vlasů, župan, TV/
SAT, telefon, lednička (minibar na vyžádání), WI-FI.
c) Pokoje a apartmány Deluxe – větší apartmány se dvěma pokoji (některé s balkonem) a jednolůžkové pokoje s výhledem na město, koupelna se
sprchou nebo vanou, WC, vysoušeč vlasů, župan, TV/
SAT, telefon, lednička (minibar na vyžádání), WI-FI.
Stravování: V ceně pobytů plná penze nebo polopenze dle druhu pobytu. Snídaně formou rautu,
obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové saláty, ovoce, káva a dezert. Pobyt s plnou penzí
začíná obědem a končí snídaní.
Slevy:
Sleva 10% u týdenních pobytů v termínu 01.01.–
22.03., 19.04.–28.06. a 18.10.–13.12.2020.
Bonus pro všechny pobyty:
Volný vstup do wellness centra (bazén, vířivky a páry),
které slouží výhradně hotelovým hostům. Mariánskolázeňská pitná kúra. Zapůjčení županu zdarma.

Léčebný pobyt: Až 16 lázeňských procedur v týdnu
v max. hodnotě 4 060 Kč / týden dle předpisu lékaře
včetně lékařského vyšetření.
Impuls pro život: Až 16 lázeňských procedur v týdnu
v max. hodnotě 4 060 Kč / týden např. 1x konzultace
s lékařem, 2x klasická celková nebo podvodní masáž,
2x skotský střik, 1x nožní reflexní masáž nebo 2x
lymfoven, 5x skupinové cvičení, 3x uhličitá minerální
koupel, 1x Hydroxeur, 1x plynová injekce.
Relaxační pobyt:
Kredit v hodnotě 950 Kč na volný výběr lázeňských
procedur včetně vstupní lékařská konzultace.
Rozmazlovací balíček:
2x klasická masáž částečná, 2x relaxační koupel
Mariánskolázeňský elixír:
1x klasická aroma masáž, 1x uhličitá minerální koupel
nebo suchá uhličitá koupel.
Léčebný pobyt a Impuls pro život
Termín	L a	L b	L c
01.01.–22.03. 14 350
15 750
17 150
22.03.–19.04. 15 050
16 450
17 850
19.04.–20.09. 16 450
17 850
19 250
20.09.–18.10. 15 050
16 450
17 850
18.10.–14.12.
14 350
15 750
17 150
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Relaxační pobyt
Termín	L a	L b	L c
01.01.–22.03. 10 850
12 250
13 650
22.03.–19.04. 11 550
12 950
14 350
19.04.–20.09. 12 950
14 350
15 750
20.09.–18.10. 11 550
12 950
14 350
18.10.–14.12. 10 850
12 250
13 650
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Rozmazlovací balíček
Termín	L a	L b	L c
01.01.–22.03.
5 925
6 675
7 425
22.03.–19.04.
6 375
7 125
7 875
19.04.–20.09.
7 125
7 875
8 625
20.09.–18.10.
6 375
7 125
7 875
18.10.–14.12.
5 925
6 675
7 425
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Mariánskolázeňský elixír
Termín	L a	L b	L c
01.01.–22.03.
4 150
4 650
5 150
22.03.–19.04.
4 450
4 950
5 450
19.04.–20.09.
4 950
5 450
5 950
20.09.–18.10.
4 450
4 950
5 450
18.10.–14.12.
4 150
4 650
5 150
Cena na osobu/2 noci s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

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.
Možnost sjezdového lyžování – Ski areál Mariánské
Lázně. Moderní lyžařský areál byl otevřen v prosinci
2004. Lyžaři mají k dispozici sjezdovou trať při lanové
dráze a osvětlený a ozvučený slalomový svah.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, ledničkou, fénem
a telefonem. Dva pokoje jsou bezbariérové. Možnost
připojení k internetu přes Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze. Možnost dokoupení obědů

(2 chody) 200 Kč/osoba a oběd, děti do 12 let 170 Kč/
dítě a oběd.
Slevy:
Děti do 2 let bez nároku na služby zdarma.

Příplatky: Welcome drink 60 Kč/osoba. Hlídané
parkoviště 100 Kč/auto a noc. Pobyt se psem 220 Kč/
den. Rekreační poplatek 21 Kč/osoba a den, dětí od
12 let 6 Kč/dítě a den, platba na místě.

Relax program týdenní 	L	L 1/1
04.01.–01.05.
9 325
11 620
01.05.–01.06.
10 330
13 090
01.06.–01.09.
9 870
12 170
01.09.–01.10.
10 330
13 090
01.10.–01.11.
9 870
12 170
01.11.–22.12.
9 325
11 620
Cena na osobu/týden s polopenzí, lékařská prohlídka, 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 na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu je 7 nocí.
Relax program 5 nocí 	L	
1/1
04.01.–01.05.
7 050
8 690
01.05.–01.06.
7 770
9 740
01.06.–01.09.
7 440
9 090
01.09.–01.10.
7 770
9 740
01.10.–01.11.
7 440
9 090
01.11.–22.12.
7 050
8 690
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí, lékařská prohlídka, 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 na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu je 5 nocí.

Relax program 3 noci	L	
1/1
04.01.–01.05.
4 365
5 350
01.05.–01.06.
4 600
5 780
01.06.–01.09.
4 480
5 465
01.09.–01.10.
4 600
5 780
01.10.–01.11.
4 480
5 465
01.11.–22.12.
4 365
5 350
Cena na osobu/3 nocí s polopenzí, lékařská prohlídka, 1x
klasická masáž, 1x perličková koupel, 1x Lymfoven, 1x solná
jeskyně, volný vstup do bazénu. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
Relax program 2 noci 	L	
1/1
04.01.–01.05.
2 985
3 640
01.05.–01.06.
3 270
4 190
01.06.–01.09.
3 140
3 930
01.09.–01.10.
3 270
4 190
01.10.–01.11.
3 140
3 930
01.11.–22.12.
2 985
3 640
Cena na osobu/2 nocí s polopenzí, lékařská prohlídka, 1x
klasická masáž, 1x perličková koupel, 1x solná jeskyně, volný
vstup do bazénu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Hotel Krakonoš – Mariánské Lázně

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

R020.014

Rekreační pobyt 	L	
D 2–12
1/1
04.01.–01.04.
1 040
850
1 350
01.04.–01.05.
1 100
850
1 475
01.05.–01.06.
1 215
915
1 650
01.06.–01.09.
1 175
915
1 615
01.09.–01.10.
1 215
915
1 650
01.10.–01.11.
1 100
915
1 475
01.11.–22.12.
1 040
850
1 350
Cena na osobu/noc s polopenzí a volným vstupem do bazénu.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně v České republice
Hotel Melodie – Františkovy Lázně

Františkovy Lázně jsou jedním ze tří evropských proslulých 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 minerálních 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 kamerovým systémem (pro hosty bezplatné).
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
nebo dvoulůžkových apartmánech s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a připojením k internetu přes
Wi-Fi, apartmány mají navíc balkon.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu pobytu. Snídaně je formou bufetu,
večeře formou menu. Večeře 180 Kč/osoba a večeře,
dítě 2–12 let 130 Kč/dítě a večeře.

R020.015

Slevy:
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma
(dětská postýlka na vyžádání 100 Kč/pobyt). Parkování v zadním traktu zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na
místě. Pes 90 Kč/den. Neobsazené lůžko 250 Kč/noc.
Příplatek za apartmán 200 Kč/osoba i dítě a noc. Silvestrovský a vánoční příplatek 500 Kč/osoba a pobyt.
Rekreační pobyt
Termín	L
D 2–12
04.01.–16.04.
800
600
16.04.–16.10.
900
600
16.10.–22.12.
800
600
22.12.–04.01.
900
600
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Seniorský pobyt 55+
Termín	L
D 2–12
04.01.–16.04.
850
730
16.04.–16.10.
950
730
16.10.–22.12.
850
730
22.12.–04.01.
950
730
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli. Minimální délka pobytu
je 5 nocí.

Lázeňská Léčebná Mánes –Karlovy Vary

Lázeňská léčebna Mánes poskytuje pohodlné bydlení,
stravování a lázeňské služby. Je situována v poklidné
části lázeňské zóny u lesa, v blízkosti krásného parku
s jezírkem. Od centra města a lázeňské kolonády je
vzdálena cca 10 minut chůze.
Hlavní lázeňský dům Mánes I je po rekonstrukci.
V přízemí budovy se nachází centrální recepce. V budově je výtah, fitness a hotelová restaurace.
Lázeňský dům Mánes II je propojen spojovací chodbou s hlavní budovou. V budově se nachází elektroléčba, masáže, tělocvična a vodoléčba.
Lázeňský dům Čapek je propojen s hlavní budovou
spojovacím koridorem, ve kterém se nachází restaurace, V budově se nachází ordinace lázeňského lékaře,
masérna, oxygenoterapie a balneoprovoz.
Ubytování:
Standard (budova Mánes II): Pokoje s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, malá lednice
s minibarem, (výtah pouze do 3. patra).
Superior (budova Mánes I): Pokoje s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, telefonem, rádiem,
minibarem, trezor (nebo uzamykatelná zásuvka), hotelová kosmetika a balkon.
Superior (budova Čapek): Pokoje s vlastním
sociálním zařízením, fénem, LCD TV, telefonem, rádiem, minibarem, trezor, župan, pantofle, hotelová
kosmetika a některé pokoje mají balkon.
Stravování: V ceně dle druhu pobytu snídaně, polopenze nebo plná penze. Snídaně formou bufetu,
obědy a večeře výběr z 5 menu. Možnost dokoupení
večeří nebo obědů 155 Kč/osoba a večeře nebo oběd.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dítě
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3–6 let na přistýlce má slevu 30%. Dítě 6–12 let na
přistýlce má slevu 20% z ceny za dospělou osobu.
Příplatky:
Parkování 50 Kč/den. Jednolůžkový pokoj standard
165 Kč/pokoj a noc. Jednolůžkový pokoj superior
315 Kč/ pokoj a noc.
Zdraví z lázní: Vstupní lékařská prohlídka,
12x léčebná procedura dle doporučení lékaře (6x hlavní,
6x vedlejší), pitná kúra. Procedury nejsou v neděli.
Seniorský pobyt 50+: Vstupní lékařská prohlídka,
4x koupel (perličková, uhličitá, suchá uhličitá, v minerální soli), 2x masáž (klasická částečná, reflexní),
pitná kúra, zapůjčení trekingových holí a 1x týdenní
autobusová jízdenka MHD.
Karlovarská siesta: Lékařská konzultace,
1x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel,
1x podvodní masáž, 1x parafínové rukavičky, pitná
kúra, zapůjčení županu, hotelové pantofle a 1x tradiční karlovarská sůl.
Víkendový pobyt: Lékařská konzultace (při nástupu na pobyt do 15.00 hod.), 1x koupel v minerální
soli, 1x klasická masáž částečná, pitná kúra, zapůjčení
županu, hotelové pantofle a 1x láhev sektu na pokoj.
Zdraví z lázní 	L 1/2 standard	L 1/2 superior
01.01.–01.04.
7 875
10 110
01.04.–01.11.
9 370
11 380
01.11.–01.04.
8 580
9 890
Cena za osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup
v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
Seniorský pobyt 50+ 	L 1/2 standard	L 1/2 superior
01.01.–01.04.
6 710
7 365
01.04.–01.11.
6 750
7 215
01.11.–01.04.
6 360
6 590
Cena za osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v pondělí (po-ne).
Karlovarská siesta	L 1/2 standard	L 1/2 superior
01.01.–01.04.
4 490
5 110
01.04.–01.11.
4 840
5 310
01.11.–01.04.
4 330
4 570
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Víkendový pobyt	L 1/2 standard	L 1/2 superior
01.01.–01.04.
2 560
2 850
01.04.–01.11.
2 760
3 030
01.11.–01.04.
2 420
2 550
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v pátek (pá-ne).

Bohemia lázně – Karlovy Vary

Lázeňský hotel Kriváň
Sanatoria společnosti Bohemia – lázně se nacházejí
v Sadové ulici, v jedné z nejkrásnějších karlovarských
tříd, která leží v těsné blízkosti světoznámých kolonád s léčivými prameny. Léčení se zajišťuje v rámci
vlastního balneoprovozu s minerální vodou, který je
umístěn v sanatoriu Kriváň. Součástí je nové Wellness
& Spa Centrum s bazénem vybaveným protiproudem,
chrličem, masážní lavicí a také saunový koutek – finská, parní sauna, infrasauna a ledová kabina. V nabídce
nechybí celá řada masáží, koupelí, hydroterapie včetně
populárního Kneippova chodníku, tepelné procedury
včetně klasických rašelinových zábalů, fyziatrické
výkony doplňuje elektroterapie, světloterapie, magnetoterapie a řada dalších procedur.
Ubytování:
a) Komplex budov sanatoria Kriváň nabízí ubytování
v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích kategorie
STANDARD***. Sanatorium Kriváň tvoří několik historických budov, vzájemně propojených v jeden celek.
Všechny pokoje jsou moderně zařízeny a vybaveny LCD
TV, lednicí, varnou konvicí a internetem. V koupelnách
je vana nebo sprchový kout, koupací plášť, WC a vysoušeče vlasů.
b) Hotel Slovan vznikl propojením několika původních domů. V současnosti nabízí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích kategorie
STANDARD***.
Všechny pokoje jsou moderně zařízeny a vybaveny LCD
TV, telefonem, lednicí, varnou konvicí a internetem.
V koupelnách je sprchový kout, WC a vysoušeče vlasů.
c) Hotel Concordia tvoří komplex dvou původních
hotelových domů, které byly postaveny na přelomu
19. a 20. století. Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích kategorie LUX***. Pokoje jsou
vybaveny LCD TV, telefonem, lednicí, varnou konvicí,
vlastním sociálním zařízením, fénem a klimatizací.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou rautu

R020.016
a večeře jsou servírované s výběrem z několika druhů
jídel). Stravování je zajišťováno v sanatoriu Kriváň
a hotelu Slovan.
Relaxace a regenerace pro tělo a duši:
1x klasická masáž částečná, 1x hydropunktura/celková
vířivá koupel (dle kapacity provozu), 1x solná jeskyně.
U pobytů na 3 noci navíc: 1x vstup do nového Wellness
& Spa centra (2 hodiny volného využití bazénu s protiproudem, chrličem, masážní lavicí a volný vstup do
saunového koutku – finská, parní sauna, infrasauna,
ledová kabina).
Týden u vřídla: 1x láhev vína na pokoj, uvítací přípitek „13. karlovarským pramenem“, 1x posezení u kávy
(káva a zákusek nebo zmrzlinový pohár), léčení –
vstupní a výstupní lékařské vyšetření, včetně předpisu
pitné kúry a návrhu dietní stravy a procedur, základní
laboratorní testy, analýza složení těla pomocí přístroje
Inbody 220, EKG, 12 léčebných a relaxačních procedur
(2x klasická masáž, 2x perličková nebo celotělová
vířivá koupel, 1x Haslauer zábalová vana, 2x solná jeskyně, 2x vířivá koupel dolních končetin nebo Kneippův
chodník, 3x vstup do Wellness & Spa centra (1 hodina
volného využití bazénu s protiproudem, chrličem, masážní lavicí a volný vstup do saunového koutku – finská,
parní sauna, infrasauna, ledová kabina).
Wellness „Energy“: analýza složení těla pomocí
přístroje Inbody 220, 1x klasická masáž částečná,
1x wellness masáž dle přání klienta, 1x hydropunkturní
masáž, 2x perličková koupel, 1x floating – Mrtvé moře,
6x vstup do Wellness & Spa centra (1 hodina volného
využití bazénu s protiproudem, chrličem, masážní lavicí a volný vstup do saunového koutku – finská, parní
sauna, infrasauna, ledová kabina).
Relaxace a regenerace pro tělo a duši
Termín
2 noci
3 noci
	L 1/2 	L 1/1 	L 1/2 	L 1/1
02.01.–22.12. 3 010 3 725 4 505 5 465
Cena na osobu/2 nebo 3 noci s polopenzí a programem.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Hotel Concordia bude
uzavřen v termínu 15.01.–30.04.2020.
Týden u vřídla
Termín	Kriváň
Concordia
Slovan
	L	 1/1	L	
1/1	L	 1/1
15.01.–15.04. 8 320 9 155 8 030 8 895 8 435 7 740
15.04.–15.10. 9 010 10 395 8 780 10 165 9 705 8 435
15.10.–15.12. 8 320 9 155 8 030 8 895 8 435 7 740
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv. Hotel Concordia bude uzavřen
v termínu 15.01.–30.04.2020.
Wellness „Energy“
Termín	Kriváň
Concordia
Slovan
	L	 1/1	L	
1/1	L	 1/1
02.01.–22.12. 9 330 10 715 9 010 10 395 8 605 9 990
Cena na osobu/6 nocí s polopenzí a programem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv. Hotel Concordia bude uzavřen
v termínu 15.01.–30.04.2020.

Penzion Fan – Karlovy Vary

Karlovy Vary jsou město léčivých pramenů. Leči se zde:
poruchy zažívacího ustrojí, poruchy výměny látkové,
diabetes, dna, nadváha, parodontóza, choroby pohybového ustrojí, nemoci jater, žlučníku, žlučových cest,
pankreatu, onkologická onemocněni.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením s kuchyňskou linkou a základním kuchyňským nádobím, TV/
SAT, připojením na internet přes Wi-Fi, ledničkou, kávovarem a elektrickou plotýnkou. Možnost přípravy
jednoduchých teplých i studených jídel a nápojů.
Stravování: Vlastní strava, možnost vlastního
vaření. Možnost dokoupení snídaní (rozšířená kontinentální) 210 Kč/osoba a den, dítě do 10 let 105 Kč/
dítě a den.
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Slevy:
Dětská postýlka pro děti do 2 let včetně zdarma. Parkovné pod uzamčením zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 15 Kč/den (osoby 18–70 let). Pobyt s malým psem 100 Kč/den.
Termín	L
P
1/1
03.01.–09.04.
450
400
760
09.04.–14.04.
600
400
970
14.04.–01.05.
450
400
760
01.05.–03.07.
600
400
970
11.07.–01.10.
600
400
970
01.10.–26.12.
450
400
760
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
Spa Hotel Dvořák – Karlovy Vary

Spa Hotel Dvořák zaručuje svým hostům nadále nejvyšší péči v luxusním prostředí a kvalitní lázeňskou
péči, která patří bez pochyby k nejlepším v Karlových
Varech. Hotelový lékař a jeho tým poskytují lázeňské
procedury a dietní programy dle individuálních potřeb a přání každého hosta. Tyto programy jsou zaměřeny především na zlepšení funkcí trávicího systému
a stimulaci metabolismu. Vlastní hotelový bazén,
sauna, parní lázeň a fitness, to je jen výčet ostatních
nabízených služeb v hotelu.
Ubytování:
Pokoj Superior: klimatizace, Wi-Fi zdarma, koupelna s WC a sprchou nebo vanou, župany a pantofle

R020.019
zdarma, čajový set, telefon, satelitní televize, minibar,
trezor, DVD přehrávač (na vyžádání), pokoje s balkonem (na vyžádání). Vhodný pro 2 osoby – velikost
pokoje 14–17 m2.
Stravování:
V ceně pobytu je polopenze (snídaně i večeře je formou bufetu).
Slevy:
Dítě do 3 let zdarma – dětská postýlka na vyžádání
zdarma.
Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.
Dítě 13–15 let: u léčebného pobytu na 5 nocí s 10 procedurami, mají výběr ze 4 lehkých procedur (whirlpool, inhalace, plynová lázeň, lehká masáž).
Dítě od 15 let u léčebného pobytu na 5 nocí s 10
procedurami.
Sleva 10% za včasný nákup 90 dní předem
platí pro Léčebný pobyt na 5 nocí v termínu
05.01.2020 – 21.12.2020.
Sleva 5% za včasný nákup 45 dní předem
platí pro Léčebný pobyt na 5 nocí termínu
05.01.2020 – 21.12.2020.
Příplatky:
Rekreační poplatek 15 Kč / osoba a den, plata na
místě. Domácí mazlíčci: pouze malé zvíře po předchozí domluvě za 500 Kč / noc.

Antistresový balíček na 2 noci:
1x nápoj na přivítanou, 1x voda na pokoji při příjezdu,
2× wellness procedura: 1x částečná masáž na uvolnění ztuhnutých svalů (15–20 min.), 1x perličková
koupel na "odplavení stresu" (15 min.), program
obsahuje také sportovně rehabilitačních kurzy,
například denní cvičení v krytém bazénu, fitness
s trenérem, Pilates – dle zdravotního stavu pacienta
a aktuální denní nabídky, pitná kúra – pití karlovarských pramenů třikrát denně – nejbližší kolonáda
s prameny je jen 250 metrů od hotelu, bezplatný
vstup do sauny, páry, krytého bazénu a fitness centra,
župan a pantofle po celou dobu pobytu, set k přípravě
čaje na pokoji, Wi-Fi zdarma v celém hotelu.

prostornou manželskou postelí, která se dá rozdělit na
2 samostatná lůžka a menší předsíní. Pokoje lze dovybavit přistýlkou. Část pokojů má možnost kabelového
připojení k internetu případně Wi-Fi připojení.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo plná penze dle druhu
pobytu. Snídaně, oběd a večeře jsou formou bufetu.
Večeře 620 Kč/osoba a večeře.
Děti: Dítě do 4 let bez nároku na lůžko a stravu je
zdarma. Dítě 4–7 let 625 Kč/dítě a noc s polopenzí, Dítě
7–12 let 990 Kč/dítě a noc s polopenzí.
Příplatky:
Dětská postýlka 290 Kč/noc. Pes 300 Kč/noc. Venkovní
parkování 100 Kč/den, podzemní garáž 150 Kč/den.
Lázeňský pobyt Vital: 12 procedur (po–so), 1x
vstupní vyšetření, 2x hydro–jet, 1x inhalace, 1x klasická
masáž částečná, 2x cvičení v bazénu, 1x parafín na ruce,
1x podvodní masáž, 1 přísadová koupel Kneipp, 2x uhličitá koupel. Kontrolní a výstupní lékařská prohlídka jen
u pobytů nad 13 dní. Volný vstup do hotelového bazénu.
Během pobytu k dispozici župan. Pitná kúra minerální
voda Poděbradka.
Lázeňský pobyt Klasik:
18 procedur (po–so), 1x vstupní vyšetření, 4x uhličitá
koupel, 1x perličková koupel, 2x částečná masáž klasická, 1x cvičení v bazénu, 2x hydro jet, 2x plynové

injekce á 1 aplikace, 2x oxygen, 1x parafín na ruce,
1x inhalace, 1x teplý obklad mazel. Kontrolní a výstupní
lékařská prohlídka jen u pobytů nad 13 dní. Volný vstup
do hotelového bazénu. Během pobytu k dispozici župan a pantofle. Pitná kúra minerální voda Poděbradka.
Ozdravný seniorský pobyt 60+:
Lékařská konzultace, 1 procedura / den (po-pá). Volný
vstup do hotelového bazénu. Během pobytu k dispozici
župan. Pitná kúra minerální voda Poděbradka.

Antistresový balíček Ne–Pá
Termín	L 1/2
P D 3–13 L D 3–13 P	L 1/1
03.11.–20.12. 3 500 2 800 3 050 1 550 4 500
05.01.–10.04. 3 500 2 800 3 050 1 550 4 500
13.04.–17.04. 3 500 2 800 3 050 1 550 4 500
17.04.–03.07. 3 750 3 000 3 050 1 550 4 750
12.07.–01.11. 3 750 3 000 3 050 1 550 4 750
01.11.–20.12. 3 500 2 800 3 050 1 550 4 500
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí. Pobyt Ne–Pá. Pobyt možný
na 2 noci. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.

Léčebný pobyt na 5 nocí:
vstupní lékařské vyšetření, 10 léčebných procedur na
základě lékařského vyšetření, pitná kúra, vstup do
hotelového bazénu a sauny, župan po dobu pobytu,
Wi-Fi připojení k internetu, rekreační poplatek.
Antistresový balíček Pá–Ne
Termín	L 1/2
P D 3–13 L D 3–13 P	L 1/1
03.11.–20.12. 3 750 3 000 3 050 1 550 4 750
05.01.–10.04. 3 750 3 000 3 050 1 550 4 750
13.04.–17.04. 3 750 3 000 3 050 1 550 4 750
17.04.–03.07. 4 250 3 400 3 050 1 550 5 250
12.07.–01.11. 4 250 3 400 3 050 1 550 5 250
01.11.–20.12. 3 750 3 000 3 050 1 550 4 750
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí. Pobyt Pá–Ne. Pobyt možný na 2 noci. Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu
procedury.
Léčebný pobyt na 5 nocí
Termín	L 1/2 D 3–13 L	 D 3–13 P	L 1/1
05.01.–16.03. 10 000 7 625 3 875 12 500
16.03.–06.04. 10 875 7 625 3 875 13 375
06.04.–11.05. 13 375 7 625 3 875 16 625
11.05.–31.08. 11 625 7 625 3 875 15 000
31.08.–26.10. 13 375 7 625 3 875 16 625
26.10.–16.11. 10 875 7 625 3 875 13 375
16.11.–21.12. 10 000 7 625 3 875 12 500
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Dítě 3–13 let nemá v ceně pobytu procedury.

Spa Hotel Felicitas – Poděbrady

Hotel má ideální polohu přímo na lázeňské kolonádě
naproti centrální fontáně. Nachází se 100 metrů od
vlakového i autobusového nádraží, 300 metrů od Jiřího
náměstí a od poděbradského zámku. Spa Hotel Felicitas nabízí široký komplex služeb pod jednou střechou
(ubytování v moderně vybavených pokojích, stravování,
balneo-rehabilitační centrum, wellness centrum, bazén s vířivkou.)
Ubytování:
Komfortně zařízené pokoje odpovídající standardu
**** hotelu jsou vybaveny TV/SAT, rádiem, telefonem
s přímou linkou, trezorem, minibarem, koupelnou se
sprchou a fénem. Jsou zařízeny moderním nábytkem,

R020.020

Rekreační pobyt neděle–pátek
Termín	L 	Ap.
P
1/1
02.01.–21.12. 1 500 2 495 1 450 2 400
Cena za osobu/noc se snídaní a vstupem do bazénu. Pobyt je
možný od neděle do pátku.
Rekreační pobyt pátek–neděle
Termín	L 	Ap.
P
1/1
02.01.–21.12.
1 750 2 995 1 600 2 700
Cena za osobu/noc se snídaní a vstupem do bazénu. Pobyt je
možný od pátku do neděle.
Lázeňský pobyt Vital
Termín	L 	Ap.
1/1	Ap. 1/1
02.01.–01.04. 15 400 23 800 16 800 25 900
01.04.–01.11. 16 800 25 900 18 900 27 300
01.11.–21.12. 15 400 23 800 16 800 25 900
21.12.–02.01. 16 800 25 900 18 900 27 300
Cena za osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Lázeňský pobyt Klasik
Termín	L 	Ap.
1/1	Ap. 1/1
02.01.–01.04. 17 220 25 200 18 620 28 000
01.04.–01.11. 18 620 27 930 20 020 29 400
01.11.–21.12. 17 220 25 200 18 620 28 000
21.12.–02.01. 18 620 27 930 20 020 29 400
Cena za osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Ozdravný seniorský pobyt 60+
Termín	L 	Ap.
1/1	Ap. 1/1
02.01.–01.04. 9 990 14 990 10 990 15 990
01.04.–01.11. 10 990 15 990 11 990 16 990
01.11.–21.12. 9 990 14 990 10 990 15 990
21.12.–02.01. 10 990 15 990 11 990 16 990
Cena za osobu/5 nocí s plnou penzí a programem. Pobyt
neděle–pátek.

částečná, 2× celková perličková koupel v léčivé termální vodě, 2× celková přísadová koupel v léčivé termální vodě, 1× rašelinový zábal a zapůjčení županu na
celou dobu pobytu.
Vstup do Aquacentra na 2 hodiny denně, vstup do
fitness centra na 2 hodiny denně a poukázka na kávu
v lázeňské kolonádě.
Víkendový relaxační pobyt:
1× klasická masáž částečná, 1× havajská masáž částečná, 1× celková přísadová koupel v léčivé termální
vodě, 1× rašelinový zábal a zapůjčení županu na celou
dobu pobytu.
Vstup do Aquacentra na 2 hodiny denně, vstup do
fitness centra na 2 hodiny denně a poukázka na kávu
v lázeňské kolonádě.
Aktivní odpočinek v Krkonoších:
1× Nordic walking (30 min. instruktáž, 60 min. chůze),
2× parafínový zábal, 1× skupinové cvičení v rehabilitačním bazénu, 2× přísadová koupel v léčivé termální

vodě a zapůjčení županu na celou dobu pobytu.
Vstup do Aquacentra na 2 hodiny denně, vstup do
fitness centra na 2 hodiny denně a poukázka na kávu
v lázeňské kolonádě.

Lázeňský Hotel Terra – Janské Lázně

Sleva
10 %

ve vyb
raných
ter

mínec
h

Hotel Terra se nachází v lázeňském centru u kolonády,
je propojen spojovacími chodbami přímo s Lázeňským
Domem a Aquacentrem. Do lázní se můžete vydat
nejen za léčbou, ale i za účelem klidné relaxace v krásném horském prostředí, kdy procházky prospívají tělu
i duši. Léčí se zde, ale i užívají relaxační programy pro
všechny generace, od dětí až po seniory. V léčebných
lázních Janské Lázně si přijde na své opravdu každý.
V hotelu se nachází jídelna, kde je klientům poskytováno veškeré stravování. Součástí lázní je také lázeňské
AQUACENTRUM, které zahrnuje plavecký bazén, bazén
s protiproudem, saunu, vířivku (venkovní/vnitřní), páru
(parní komoru).

Stravování:
V ceně pobytu polopenze.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích (Bellis), dvoulůžkových
pokojích s balkonem (Iris), dvoulůžkových apartmánech (Lotus) a jednolůžkových pokojích (Veronica).
Na některých pokojích je možnost přidání přistýlky.
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu se sprchou s tropickým deštěm a sklápěcím sedátkem, s WC, otopným
žebříkem a fénem. Na pokoji jsou k dispozici župany
a minibar (konzumace z minibaru je za úhradu). Na
všech pokojích je dostupné Wi-Fi připojení. Dva pokoje
v druhém nadzemním podlaží jsou speciálně upravené
pro klienty na vozíčku, včetně koupelen.
Příplatky: Parkování dle dostupné kapacity 50 Kč/
den, rekreační poplatek 21 Kč/osoba a den.
Program proti bolesti zad:
Vstupní lékařská prohlídka, 15 procedur týdně
8× procedura dle rozpisu lékaře, 5× cvičení podle metody SM-Systému MUDr. Smíška, 2× individuální cvičení
s trenérem a zapůjčení županu na celou dobu pobytu.
Vstup do Aquacentra na 2 hodiny denně, vstup do
fitness centra na 2 hodiny denně a poukázka na kávu
v lázeňské kolonádě.
Lázeňská pohoda:
1× klasická masáž částečná, 1× havajská masáž

R020.021

Program proti bolesti zad
Termín	L 1/2	L 1/2	Ap 1/2	L 1/1
	Bellis	Iris	Lotus	Veronica
02.01.–31.05. 11 970 12 460 13 860 13 510
31.05.–13.09. 12 810 13 300 14 840 14 420
13.09.–20.12. 11 970 12 460 13 860 13 510
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt v neděli.

Lázeňská pohoda
Termín	L 1/2	L 1/2	Ap 1/2	L 1/1
	Bellis	Iris	Lotus	Veronica
02.01.–31.05. 10 710 11 200 12 740 12 320
31.05.–13.09. 11 480 11 970 13 650 13 230
13.09.–20.12. 10 710 11 200 12 740 12 320
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt v neděli.
Víkendový relaxační pobyt
Termín	L 1/2	L 1/2	Ap 1/2	L 1/1
	Bellis	Iris	Lotus	Veronica
02.01.–31.05. 4 920 5 130 5 820 5 640
31.05.–13.09. 5 250 5 490 6 210 6 000
13.09.–20.12. 4 920 5 130 5 820 5 640
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Pobyt
možný čtvrtek až neděle.
Aktivní odpočinek v Krkonoších
Termín	L 1/2	L 1/2	Ap 1/2	L 1/1
	Bellis	Iris	Lotus	Veronica
02.01.–31.05. 6 840 7 120 8 080 7 760
31.05.–13.09. 7 280 7 600 8 560 8 300
13.09.–20.12. 6 840 7 120 8 080 7 760
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Pobyt
možný neděle až čtvrtek.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně v České republice
Wellness hotel Diana – Velké Losiny

R020.022

Dítě d

Parkování u hotelu je zdarma. Wi-Fi v prostorách restau- Příplatky:
race, kavárny a hotelové haly. Zapůjčení županu zdarma. Rekreační poplatek 20 Kč/osoba a den, platba na místě.
50% sleva na vstup do termálního parku, 50% sleva na Pobyt s domácími zvířaty není možný.
vstup do termálního bazénu v hotelu Eliška.

o 6 le
t
ZDARMA

Wellness hotel Diana **** se nachází nedaleko lázeňského městečka Velké Losiny, na okraji lesa s nádherným výhledem na oboru s daňky, rybník a hřebeny
Jeseníků. Nabízí profesionální služby, velice komfortní ubytování, zážitkovou gastronomii a wellness
centrum. V roce 2011 získal certifikát kvality pro
kategorii hotel třídu superior ****. Hotel Diana je
určen pro rodiny s dětmi, milovníky sportu (turistika,
cykloturistika, lyžování – ideální prostředí Jeseníků),
ale také pro odpočinek, relax a wellness.
Hotel Diana také nabízí vysoce kvalitní a profesionální služby v oblasti pořádání konferencí a firemních
akcí, rodinných oslav a svateb (v hotelu je několik salónků, konferenčních místností, zajišťuje cateringové
služby). WIFI připojení ve společných prostorách.
Ubytování:
a) Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT, telefonem a ledničkou.

b) Apartmány rodinné s ložnicí, obývacím pokojem
s možností přistýlek (195 x 80 nebo 195 x 120), ledničky
(minibar na vyžádání), vlastním sociálním zařízením,
fén, TV/SAT a telefonem. Předsíň s úložným prostorem.
c) Apartmány luxus mají dvě ložnice s manželskou
postelí a psacím stolem, mini-bar, obývací pokoj s pracovnou, LCD TV/SAT, telefon, vlastním sociálním zařízením, fén, Předsíň s úložným prostorem. Wi-Fi nebo LAN
internetové připojení.
Stravování:
V ceně pobytů je snídaně nebo polopenze dle druhu
pobytu. Snídaně je formou bufetu, večeře je formou
menu + zeleninové saláty.
Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko a služby při ubytování
s 2 platícími osobami na pokoji má pobyt zdarma.
Dítě 6–13 let (bez léčení) na přistýlce v rodinném
apartmá nebo apartmá luxus 550 Kč/dítě a noc se snídani nebo 710 Kč/dítě a noc s polopenzí.
Osoba od 13 let (bez léčení) na přistýlce v rodinném
apartmá nebo apartmá luxus 800 Kč/osoba a noc se
snídani nebo 1 050 Kč/osoba a noc s polopenzí.
Bonus: Volný vstup do bazénu, whirlpool, sauny a fitness.
Přespěte a posnídejte na 2 noci
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–14.12. 2 600 3 700
2 900
3 700
Cena na osobu/2 noci se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.

Hotel Džbán – Karlova Studánka

R020.023

Přespěte a posnídejte na 3 noci
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–14.12. 3 900 5 550
4 350
5 550
Cena na osobu/3 noci se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Přespěte a posnídejte na 5 nocí
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–14.12. 6 000 8 750
6 750
8 750
Cena na osobu/5 nocí se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Přespěte a povečeřte na 2 noci
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–03.02. 2 700 3 800
3 000
3 800
03.02.–01.07. 2 900 4 000
3 200
4 000
01.07.–01.10. 3 100 4 200
3 400
4 200
01.10.–02.11. 2 900 4 000
3 200
4 000
02.11.–14.12. 2 700 3 800
3 000
3 800
Cena na osobu/2 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Přespěte a povečeřte na 3 noci
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–03.02. 4 050 5 700
4 500
5 700
03.02.–01.07. 4 350 6 000
4 800
6 000
01.07.–01.10. 4 650 6 300
5 100
6 300
01.10.–02.11. 4 350 6 000
4 800
6 000
02.11.–14.12. 4 050 5 700
4 500
5 700
Cena na osobu/3 noci s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Přespěte a povečeřte na 5 nocí
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–03.02. 6 250 9 000
7 000
9 000
03.02.–01.07. 6 750 9 500
7 500
9 500
01.07.–01.10. 7 250 10 000
8 000
10 000
01.10.–02.11. 6 750 9 500
7 500
9 500
02.11.–14.12. 6 250 9 000
7 000
9 000
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.

Přespěte a relaxujte na 2 noci
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–03.02. 3 200 4 300
3 500
4 300
03.02.–01.07. 3 400 4 500
3 700
4 500
01.07.–01.10. 3 600 4 700
3 900
4 700
01.10.–02.11. 3 400 4 500
3 700
4 500
02.11.–14.12. 3 200 4 300
3 500
4 300
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a kreditem 250 Kč/osoba
a den na volný výběr wellness procedur. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.
Přespěte a relaxujte na 3 noci
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–03.02. 4 800 6 450
5 250
6 450
03.02.–01.07. 5 100 6 750
5 550
6 750
01.07.–01.10. 5 400 7 050
5 850
7 050
01.10.–02.11. 5 100 6 750
5 550
6 750
02.11.–14.12. 4 800 6 450
5 250
6 450
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a kreditem 250 Kč/osoba
a den na volný výběr wellness procedur. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.
Přespěte a relaxujte na 5 nocí
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–03.02. 7 500 10 250
8 250
10 250
03.02.–01.07. 8 000 10 750
8 750
10 750
01.07.–01.10. 8 500 11 250
9 250
11 250
01.10.–02.11. 8 000 10 750
8 750
10 750
02.11.–14.12. 7 500 10 250
8 250
10 250
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a kreditem 250 Kč/osoba
a den na volný výběr wellness procedur. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.
Pobyt pro seniory na 5 nocí
Termín	L	
1/1	Ap rodinné	Ap luxus
01.01.–03.02. 7 750 10 500
8 500
10 500
03.02.–01.07. 8 250 11 000
9 000
11 000
01.07.–01.10. 8 750 11 500
9 500
11 500
01.10.–02.11. 8 250 11 000
9 000
11 000
02.11.–14.12. 7 750 10 550
8 500
10 500
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí, kreditem 750 Kč/osoba
a pobyt na procedury, odpolední káva nebo čaj s domácím
zákuskem, turistická mapa zdarma a zapůjčení holí na Nordic Walking. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Hotel Slunný dvůr – Jeseník
Dítě d

ZDARMA

Hotel Džbán je umístěn v centru klimatických lázní
Karlova Studánka v podhůří Hrubého Jeseníku, pod
nejvyšším vrcholem Praděd (1 492 m n. m). Léčí se
zde dýchací ústrojí, stavy po nemocích onkologických,
nemoci krvetvorby, vysoký krevní tlak, srdeční a cévní
onemocnění, anémie, páteř a klouby. Hostům se nabízí
příjemné posezení v nekuřácké restauraci, cukrárně
nebo letní terase, možnost využít fitness centrum,
saunu, masáže a úschovnu kol nebo lyží. V blízkosti
hotelu se nachází tenisové kurty.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízení, TV a připojením k internetu přes
Wi-Fi. Veškeré pokoje jsou nekuřácké. Přistýlku lze
umísti jen do dvoulůžkových pokojů v prvním patře.

Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu
nebo kontinentální (dle obsazenosti hotelu). Na místě
možnost dokoupení obědů a večeří.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Dvoulůžkový
pokoj v podkroví (menší) sleva 150 Kč/pokoj a noc.
Příplatky: Pobyt se psem 200 Kč/den. Rekreační
poplatek 15 Kč/osoba a den, platba na místě. Jednolůžkový pokoj 225 Kč/pokoj a noc.

Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/4 D 3–12 P 1/2
				L 1/3,1/4
02.01.–30.06. 675 615 575 470 470
01.09.–30.11. 675 615 575 470 470
Cena na osobu/noc se snídani a vstupem do hotelového
bazénu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci.
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Relax ve dvou: 1 x láhev sektu, 1x relaxační masáž
o 4 le
t
(30 min.), 1x vstup do wellness centra, parkování na
hlídaném parkovišti
Seniorský pobyt 55+ 3 noci: 2x vstup do wellness
centra, 1x relaxační masáž (30 min.), zapůjčení holí
Nordic walking, každý den káva za 1 Kč v hotelové
restauraci, parkování na hlídaném parkovišti.
Seniorský pobyt 55+ 5 nocí: 3x vstup do wellness
centra, 2x relaxační masáž (30 min.), zapůjčení holí
Nordic walking, každý den káva za 1 Kč v hotelové
restauraci, parkování na hlídaném parkovišti.
Single relax pobyt: 2x vstup do wellness centra,
Rodinný hotel Slunný Dvůr poskytuje kvalitní a profe- 2x relaxační masáž (30 min.), zapůjčení holí Nordic
sionální ubytovací služby, nedaleko Priessnitzových lé- walking, parkování na hlídaném parkovišti.
čebných lázní (cca 300 m). Hotelové wellness centrum Rekreační pobyt
nabízí vířivku, bazének, parní saunu, finskou saunu, Termín	L 1/2 a 1/3 	 D 4–14 	L 1/1
980
470
980
lehátka a vědro. K dispozici je víceúčelové sportovní 03.01.–22.12.
Cena za osobu/ noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
hřiště, dětské hřiště s klouzačkami.
pro rodiny s dětmi 3 noci
Ubytování: Jednolůžkové až třílůžkové nadstan- Pobyt
Termín	L	
D 14 P
dardně vybavené pokoje s možností až dvou přistýlek 03.01.–22.12.
3 830
1 850
a dvoulůžkové až třílůžkové apartmány s možností Cena za osobu/ 3 noci polopenzí a programem. Nástup
možný
kdykoliv.
Ubytování
v
apartmánu
viz
web.
až třech přistýlek (ložnice a obývací pokoj). Pokoje
i apartmány jsou vybaveny koupelnou se sprchovým Pobyt pro rodiny s dětmi 7 nocí
Termín	L	
D 14 P
koutem a toaletou, LCD TV, minibarem, Wi-Fi.
8 350
3 100
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polo- 03.01.–22.12.
Cena za osobu/ 7 nocí polopenzí a programem. Nástup
penze dle druhu pobytu. Možnost dokoupení večeře možný
kdykoliv. Ubytování v apartmánu viz web.
270 Kč/osoba a večeře, děti do 14 let poloviční porce Relax ve dvou 	L
190 Kč/dítě a večeře. Snídaně formou švédských stolů 03.01.–22.12.
3 265
a večeře formou tříchodového menu.
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
Slevy: Dětská postýlka zdarma. Dítě do 4 let bez ná- pobyt je možný kdykoliv.
Seniorský pobyt 55+ 3 noci 	L
roku na služby zdarma. Parkování ZDARMA.
4 150
Příplatky: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, 03.01.–22.12.
domácí mazlíčci 300 Kč/noc. Apartmán 420 Kč/ Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný jen v neděli. Pobyt ne-st.
apartmán a noc. Dvoulůžkový pokoj obsazen 1 osoSeniorský pobyt 55+ 5 nocí 	L
bou 210 Kč/osoba a noc.
6 950
Pobyt pro rodiny s dětmi 3 noci: 1x vstup do 03.01.–22.12.
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
wellness centra, stolní tenis, pétanque, parkování na pobyt je možný jen v neděli. Pobyt ne–so.
hlídaném parkovišti, dětské hřiště a Sluneční terasa. Single relax pobyt	L 1/1
1 osoba v L 1/2
Pobyt pro rodiny s dětmi 7 nocí: 2x vstup do 03.01.–22.12.
3 810
4 250
wellness centra, stolní tenis, pétanque, parkování na Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt
je
možný
kdykoliv.
hlídaném parkovišti, dětské hřiště a Sluneční terasa.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
Wellness & Spa hotel villa Regenhart – Jeseník
Ubytování ve 4 kategoriích pokojů: Executive, Superior, Junior Suite a Deluxe Suite. Do pokojů Superior,
Junior Suite a Deluxe Suite lze přidat až dvě přistýlky.
Pokoje Executive mají jednu místnost a ostatní typy
pokojů se skládají ze dvou místností.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně
formou švédských stolů, večeře výběrem z menu –
tříchodová) dle druhu pobytu.
Slevy: Parkování na hotelovém parkovišti zdarma.
Příplatky:
Dětská postýlka pro děti do 3 let 250 Kč / noc.
Hotel je situován cca 500 metrů od centra lázeňského
města Jeseník. Rekonstrukce hotelu byla dokončena
v květnu 2016. Jedna z nejkrásnějších vil Jeseníku,
Villa Regenhart, spojuje historickou atmosféru
s moderním relaxačním wellness centrem. Wellness
centrum nabízí relaxační bazén s tryskami, finskou,
parní a solnou saunou, venkovní ochlazovací bazének a zážitkové sprchy. K dispozici je také venkovní
vířivka pro 4–6 osob s relaxační zónou. Nedílnou
součástí wellness centra je privátní zóna s vířivkou,
vodní postelí a saunou.
Ubytování: Všechny pokoje a suity disponují WiFi
připojením, satelitní TV, moderním nábytkem
a vlastní koupelnou vybavenou vanou nebo sprchou.

R020.025
V případě zájmu o jednolůžkový pokoj cenu Vám
rádi sdělíme. Rekreační poplatek 15 Kč / osoba a den,
platba na místě.
Romantika pod hvězdami:
bohaté rautové snídaně, romantická čtyřchodová
večeře při svíčkách, tříchodová večeře s výběrem
hlavního chodu, večerní koupel v luxusní venkovní

vířivce + láhev sektu, volný vstup do hotelového
wellness světa v jeho provozní době – parní, finská
a solná sauna, relaxační bazén s vodopádem, odpočinková zóna s lehátky, venkovní relaxační lehátka
pro slunění s přímým vstupem do vnitřního wellness,
zapůjčení županu a pantoflí, Wi-Fi a parkování v celém areálu hotelu

Rekreační pobyt mimo víkend
Termín	L	L	L 	L	L	
P
Executive Superior Junior Family Deluxe
			
suite suite suite
01.01.–01.02. 1 080 1 160 1 256 1 080 1 360 850
01.02.–01.03. 1 350 1 450 1 570 1 350 1 700 850
01.03.–03.07. 1 080 1 160 1 256 1 080 1 360 850
03.07.–29.09. 1 500 1 600 1 750 1 500 1 900 850
29.09.–20.12. 1 080 1 160 1 256 1 080 1 360 850
Cena za osobu / noc se snídaní a neomezeným vstup do
wellness. Nástup na pobyt je možný neděle až středa. Pobyt
neděle až pátek.
Rekreační pobyt přes víkend
Termín	L	L	L 	L	L	
P
Executive Superior Junior Family Deluxe
			
suite suite suite
01.01.–03.07. 1 350 1 450 1 570 1 350 1 700 850
03.07.–29.09. 1 500 1 600 1 750 1 500 1 900 850
29.09.–20.12. 1 350 1 450 1 570 1 350 1 700 850
Cena za osobu / noc se snídaní a neomezeným vstup do wellness. Nástup na pobyt je možný v pátek (pá-ne).

Romantika pod hvězdami přes víkend
Termín	L	L	L 	L
Executive Superior Junior Deluxe
			
suite
suite
01.01.–03.07. 3 690 3 870 4 086 4 320
03.07.–29.09. 3 960 4 140 4 410 4 680
29.09.–20.12. 3 690 3 870 4 086 4 320
Cena za osobu / 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný v pátek (pá-ne).
Romantika pod hvězdami mimo víkend
Termín	L	L	L 	L
Executive Superior Junior Deluxe
			
suite
suite
01.01.–01.02. 3 204 3 348 3 521 3 708
01.02.–01.03. 3 690 3 870 4 086 4 320
01.03.–03.07. 3 204 3 348 3 521 3 708
03.07.–29.09. 3 960 4 140 4 410 4 680
29.09.–20.12. 3 204 3 348 3 521 3 708
Cena za osobu / 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný neděle až středa. Pobyt neděle až pátek.

Lázeňský dům Moravan – Teplice nad Bečvou

Kromě kardiovaskulárních chorob se zde léčí také nemoci onkologické, nemoci z poruch výměny látkové
a žláz s vnitřní sekrecí (cukrovka), nemoci pohybového ústrojí či nemoci nervové. Kromě léčebných
procedur nabízí pestrou škálu dalších relaxačních
a wellnessových procedur, které stále rozšiřují.
Ubytování:
a) pokoje Komfort – jedno a dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením, možnost TV, minibar
a internet.
b) pokoje Exclusive – jedno a dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením, TV, milibar, fén a internet. Ve dvoulůžkových pokojích je navíc trezor.
c) apartmán Exclusive – ložnice, obývací pokoj,
vlastní sociální zařízení, TV, minibar, HIFI, trezor, fén
a internet.
Stravování: V ceně pobytu polopenze nebo plná

penze dle druhu pobytu. Snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr ze 3 menu.
Lázeňský týden pro zdraví: 1× posouzení zdravotního stavu, 1× celková uhličitá koupel se solí
z Mrtvého moře s briliantem a jasmínovým aroma
se zábalem, 1× celková uhličitá koupel se zábalem,
1× celotělová vířivá lázeň se zábalem, 1× vířivá nožní
lázeň, 1× zábal části těla z bahna z Mrtvého moře
(záda nebo dolní končetiny), 2× klasická masáž částečná, 7× hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu, 1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve
vyhrazenou dobu v Lázeňském domě Moravan.
Léčebný pobyt senior: 1× malá vstupní lékařská prohlídka (orientační anamnéza, doporučení
procedur), 5× celková uhličitá koupel se zábalem,
2× klasická masáž částečná, 2× lokální parafínový
zábal nebo oxygenoterapie dle doporučení lékaře,
1× hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.

R020.026
Nevšední dny: 1× posouzení zdravotního stavu,
1× celková uhličitá koupel se zábalem, 1× klasická masáž částečná, 1× kyslíková terapie, 1× vířivá nožní lázeň, 1× hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.
Lázeňské rozmazlování: 1× 0,25l bílého nebo
červeného vína dle nabídky v kavárně lázeňského
domu, kde jste ubytováni, 1× celková uhličitá koupel kokosová, 1× klasická částečná masáž kokosová,
1× celotělový kokosový zábal, 1× vířivá nožní lázeň,
3× hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu,
1× dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu v Lázeňském domě Moravan.
Lázeňský týden pro zdraví
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	L c
01.01.–01.05. 11 095 11 988 12 285 13 178 14 665
01.05.–01.11. 12 005 13 265 13 265 14 525 16 730
01.11.–24.12. 11 095 11 988 12 285 13 178 14 665
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv mimo soboty.
Léčebný pobyt Senior
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	L c
01.01.–01.05. 10 995 11 848 12 145 13 038 14 525
01.05.–01.11. 11 865 13 125 13 125 14 385 16 590
01.11.–24.12. 10 995 11 848 12 145 13 038 14 525
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv mimo soboty.

Relaxace v lázních:
2× celková uhličitá koupel se zábalem, 1× klasická
částečná masáž, 2× hodinový vstup do bazénu ve
vyhrazenou dobu.
Nevšední dny
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	L c
01.01.–01.05. 5 792 6 302 6 472 6 982 7 832
01.05.–01.11. 6 312 7 032 7 032 7 752 9 012
01.11.–24.12. 5 792 6 302 6 472 6 982 7 832
Cena na osobu/4 noci s plnou penzí a programem. Nástup
na pobyt je v pondělí.
Lázeňské rozmazlování
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	L c
01.01.–01.05. 5 321 5 771 5 921 6 371 7 121
01.05.–01.11. 5 621 6 221 6 221 6 821 7 871
01.11.–24.12. 5 321 5 771 5 921 6 371 7 121
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Sleva 10% při nástupu v neděli, pondělí nebo úterý.
Relaxace v lázních
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	L c
01.01.–01.05. 3 320 3 620 3 720 4 020 4 520
01.05.–01.11. 3 520 3 920 3 920 4 320 5 020
01.11.–24.12. 3 320 3 620 3 720 4 020 4 520
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Sleva 10% při nástupu v neděli, pondělí, úterý nebo ve středu (nevztahuje se na
zvýhodněný prázdninový termín).

Lázeňský dům Praha – Teplice nad Bečvou

Lázně v současnosti patří mezi špičková kardiorehabilitační centra. Je zde poskytována časná kardiorehabilitace pacientům po kardiochirurgických operacích.
Lázeňský dům Praha prošel v listopadu 2016 kompletní
rekonstrukcí.
Ubytování: Komfortní ubytování v nově vybavených
jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích Komfort
a dvoulůžkových pokojích Deluxe s vlastním sociálním
zařízením a TV. Většina pokojů má navíc balkon s nádherným výhledem do zeleně.
Stravování: V ceně pobytu polopenze nebo plná
penze dle druhu pobytu. Přímo v budově se podávají
snídaně. Obědy a večeře jsou poskytovány v nedalekém
lázeňském domě Bečva. Snídaně formou bufetu, oběd
a večeře výběr ze 3 menu. V jednotlivých lázeňských
domech je k dispozici nutriční terapeut.

Příplatky: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den,
platba na místě.
Lázeňský týden pro zdraví
1× posouzení zdravotního stavu, 1× celková uhličitá
koupel se solí z Mrtvého moře s briliantem a jasmínovým aroma se zábalem, 1× celková uhličitá koupel se
zábalem, 1× celotělová vířivá lázeň se zábalem, 1× vířivá nožní lázeň, 1× zábal části těla z bahna z Mrtvého
moře (záda nebo dolní končetiny), 2× klasická masáž
částečná, 7× hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou
dobu, 1× dvouhodinový vstup do wellness centra Moravan, 1× andulační terapie s IR termoterapií (v hlavní
sezóně) nebo 2× hodinový vstup do finské sauny (ve
vedlejší sezóně) nebo v provozní době dle předchozí
objednávky.
Léčebný pobyt senior:
1× malá vstupní lékařská prohlídka (orientační anamnéza, doporučení procedur), 5× celková uhličitá
koupel se zábalem, 2× klasická masáž částečná, 2×
lokální parafínový zábal nebo oxygenoterapie dle
doporučení lékaře, 1× hodinový vstup do bazénu ve
vyhrazenou dobu.
Malý léčebný pobyt: 1× malá vstupní lékařská prohlídka (orientační anamnéza, doporučení procedur),
1× vyšetření EKG, léčebné procedury, které určí lékař
podle aktuálního zdravotního stavu v průměrné ceně

R020.027
451 Kč za den (léčebné procedury jsou poskytovány od
pondělí do soboty).
Nevšední dny:
1× posouzení zdravotního stavu, 1× celková uhličitá
koupel se zábalem, 1× klasická masáž částečná, 1×
kyslíková terapie, 1× vířivá nožní lázeň, 1× hodinový
vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu, 1× andulační
terapie s IR termoterapií (v hlavní sezóně) nebo 2×
hodinový vstup do finské sauny (ve vedlejší sezóně)
v provozní době dle předchozí objednávky.
Relaxace v lázních: 2× celková uhličitá koupel se
zábalem, 1× klasická částečná masáž, 2× hodinový
Lázeňský týden pro zdraví
Termín	L 1/2 Komfort	L 1/1 Komfort	L 1/2 Deluxe
01.02.–01.05. 10 680
11 573
11 870
01.05.–01.11. 11 555
12 815
12 815
01.11.–24.12.
10 680
11 573
11 870
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv mimo soboty.
Léčebný pobyt Senior
Termín	L 1/2 Komfort	L 1/1 Komfort	L 1/2 Deluxe
01.02.–01.05. 10 360
11 253
11 550
01.05.–01.11. 11 235
12 495
12 495
01.11.–24.12.
10 360
11 253
11 550
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv mimo soboty.

vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu, 1× andulační
terapie s IR termoterapií (v hlavní sezóně) nebo 2×
hodinový vstup do finské sauny (ve vedlejší sezóně)
v provozní době dle předchozí objednávky.
Malý léčebný pobyt
Termín	L 1/2 Komfort	L 1/1 Komfort	L 1/2 Deluxe
01.02.–01.05. 11 137
12 030
12 327
01.05.–01.11. 12 012
13 272
13 272
01.11.–24.12. 11 137
12 030
12 327
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv mimo soboty.
Nevšední dny
Termín	L 1/2 Komfort	L 1/1 Komfort	L 1/2 Deluxe
01.02.–01.05. 5 632
6 142
6 312
01.05.–01.11.
6 132
6 852
6 852
01.11.–24.12.
5 632
6 142
6 312
Cena na osobu/4 noci s plnou penzí a programem. Nástup
na pobyt je v pondělí.
Relaxace v lázních
Termín	L 1/2 Komfort	L 1/1 Komfort	L 1/2 Deluxe
01.02.–01.05. 3 300
3 600
3 700
01.05.–01.11. 3 500
3 900
3 900
01.11.–24.12.
3 300
3 600
3 700
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Sleva 10% při nástupu v neděli, pondělí, úterý nebo ve středu.
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Lázně v České republice
Lázeňské hotely – Luhačovice

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

LD Bedřicha Smetany

R020.028
Ubytování:
LD Jurkovičův dům: hotel má luxusní ubytování ve stylově zařízených
pokojích SUPERIOR, pokoje vybavené
minibarem, TV, telefonem, s vlastním
sociálním zařízením a připojením na
internet. Ostatní typy pokojů – cena
na vyžádání.
LD Palace: dvoulůžkové pokoje KOMFORT A jsou vybaveny TV, telefonem,
minibarem, malým trezorem a připojením na internet. Ostatní typy pokojů –
cena na vyžádání.
LD B. Smetany: hotel poskytuje
nejnáročnějším hostům ubytování
v pokojích typu KOMFORT A se stylovými interiéry, vybavenými telefonem,
minibarem a TV. K dispozici je připojení
na internet. Ostatní typy pokojů – cena
na vyžádání.
LD Jestřábí hotel poskytuje ubytování v pohodlných pokojích KOMFORT
B vybavených TV, telefonem a minibarem. K dispozici je připojení na
internet. Ostatní typy pokojů – cena
na vyžádání.
LD Morava: všechny pokoje KOMFORT
A jsou vybaveny TV, telefonem, minibarem, vlastním sociálním zařízením
a připojením na internet. Ostatní typy
pokojů – cena na vyžádání.
Alpská Růže: v pohodlných pokojích
KOMFORT PLUS vybavených TV, telefonem a kuchyňským koutem s ledničkou.
K dispozici je připojení na internet.
Ostatní typy pokojů – cena na vyžádání.
Vila pod Lipami: v pohodlných
pokojích KOMFORT vybavených TV,
telefonem a minibarem. K dispozici
je připojení na internet. Ostatní typy
pokojů – cena na vyžádání.

Lázeňské penziony: ve dvoulůžkových pokojích typu STANDARD A s vlastním sociálním zařízením, TV. Pokoje
typu STANDARD B se společným sociálním zařízením – cena na vyžádání.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze.
Příplatky:
Rekreační poplatek, platba na místě.
Pobyt pro seniory: 1x předpis doporučené procedury lékařem, 9x lázeňská
procedura dle vzorového programu.
Lázeňská dovolená: 5x lázeňská
procedura (3x velká a 2x malá) dle
vlastního výběru z nabídky volně
prodejných procedur nebo z nabídky
5 balíčků procedur, denně pitná kúra
luhačovických minerálních vod.
Prodloužený víkend: 1x přírodní
uhličitá koupel (15 min.), 1x perličková
koupel (15 min.), 1x masáž éterickým
olejem (částečná, 15 min./20 min.),
denně pitná kúra luhačovických minerálních vod.
Relax: 1x přírodní uhličitá koupel
(15 min.), 1x perličková koupel (15 min.),
1x masáž éterickým olejem (částečná,
15 min./20 min.), 1x Dry Jet – přístrojová
masáž nové generace (15 min.), denně
pitná kúra luhačovických minerálních vod.

Wellness Hotel Pohoda – Luhačovice
Sleva
poskytnut pobyt zdarma. 10% sleva na dokoupení
za vča až 17
procedur na místě.
sný n %
ák
V termínu 19.01.–22.03. a 15.11.–13.12.2020 neup

Hotel Pohoda**** je umístěn v Pozlovicích u Luhačovic, pouhých 30 minut pěší chůze od lázeňské kolonády. V hotelu je restaurace, letní terasa,
wellness centrum (bazén, saunový svět a fitness),
úschovna kol (zdarma) a relaxační centrum (hydromasáže, perličkové koupele, přísadové a antirevmatické koupele, masáže, suché uhličité koupele,
slatinné obklady, zábaly bahen z Mrtvého moře,
kyslíková terapie, inhalace a parafínové zábaly).
Ubytování:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
s možností až dvou přistýlek s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, minibarem,
klimatizací, připojením na internet přes Wi-Fi
a balkonem.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou bohatého bufetu). Možnost dokoupení obědů
240 Kč/osoba a oběd, děti do 15 let 120 Kč/dítě
a oběd.
Slevy:
Pro seniory, kteří dovrší nejpozději v den nástupu
55 let (mimo seniorského pobytu) sleva 5%, pro
rodiny s dětmi v době jarních a letních prázdnin
sleva 5%, pro novomanžele (do 6 měsíců po oddání) sleva 5%, slevy platí jen u týdenních pobytů. Při objednání a zaplacení pobytu do
17.01.2020 17% sleva, do 31.01.2020 12%
sleva (slevy se vztahují je na týdenní pobyty na
rok 2020). Dítě do 5 let bez nároku na služby má

12

Vila po Lipami

Pobyt pro seniory
Termín
Jurkovičův	LD	LD	LD 	LD	Vila	Lázeňské
dům
Palace Morava	B. Smetany Jestřábí pod penziony
				Alpská růže		
lipami
02.01.–23.02. 13 615 11 025 9 695
9 240
8 120 7 980 6 580
23.02.–19.04. 15 120 12 460 10 885 10 570 9 170 8 995 7 560
19.04.–04.10. 16 835 13 405 12 635 14 000 11 760 11 445 10 115
04.10.–22.11. 15 120 12 460 10 885 10 570 9 170 8 995 7 560
22.11.–21.12.
13 615 11 025 9 695
9 240
8 120 7 980 6 580
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Lázeňská dovolená
Termín
Jurkovičův	LD	LD	LD 	LD	Vila	Lázeňské
dům
Palace Morava	B. Smetany Jestřábí pod penziony
				Alpská růže		
lipami
02.01.–23.02. 13 475 10 885 9 555
9 100
7 980 7 840 6 440
23.02.–19.04. 14 980 12 320 10 745 10 430 9 030 8 855 7 420
19.04.–04.10. 16 695 13 265 12 495 13 860 11 620 11 305 9 975
04.10.–22.11. 14 980 12 320 10 745 10 430 9 030 8 855 7 420
22.11.–21.12.
13 745 10 885 9 555
9 100
7 980 7 840 6 440
Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Prodloužený víkend
Termín
Jurkovičův dům	Alpská růže	Vila pod lipami
Superior	Lux	Komfort Plus	Komfort	Komfort Plus
02.01.–23.02. 9 075
10 335
5 880
4 830
5 085
23.02.–19.04. 9 765
11 145
6 630
5 415
5 730
19.04.–04.10. 10 395
11 910
8 700
6 885
7 350
04.10.–22.11. 9 765
11 145
6 630
5 415
5 730
22.11.–21.12. 9 075
11 910
5 880
4 830
5 085
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem ve čtvrtek (čt–ne).
Relax & wellness
Termín
Jurkovičův dům	Alpská růže	Vila pod lipami
Superior	Lux	Komfort Plus	Komfort	Komfort Plus
02.01.–23.02. 9 780
11 040
6 400
5 360
5 620
23.02.–19.04. 10 440
11 820
7 160
5 940
6 260
19.04.–04.10. 11 080
12 600
9 220
7 420
7 900
04.10.–22.11. 10 440
11 820
7 160
5 940
6 260
22.11.–21.12. 9 780
11 040
6 400
5 360
5 620
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne–čt).

R020.029

Pohoda na zkoušku:
1x Kleopatřina koupel se zábalem, 1x masáž zad
a šíje medovým olejem, volný vstup do wellplatíte žádný rekreační poplatek, zaplatíme jej ness (bazén, saunový svět, fitness), 1x lékařská
za Vás, platí při koupi týdenního pobytu. Dětská konzultace.
postýlka zdarma v období mimo letních prázdnin,
Rekreační pobyt
v období letních prázdnin 90 Kč/den.
Termín	L	 D 5–15 P D 5–15p 1/1
Příplatky:
19.01.–23.02. 9 960 3 570 8 350 3 150 11 780
Rekreační poplatek 15 Kč/den (osoby 18–70 let) 23.02.–22.03. 11 220 3 570 9 680 3 150 12 830
platba na místě. Parkování na parkovišti hlídané 22.03.–12.04. 12 480 3 570 10 730 3 150 14 930
kamerovým systémem zdarma, v garáži 90 Kč/den 12.04.–07.06. 13 180 3 570 11 780 3 150 15 770
(nutno rezervovat předem).
07.06.–06.09. 13 530 3 570 12 130 3 150 16 540
V ceně týdenních pobytů navíc: Welcome 06.09.–11.10. 13 180 3 570 11 780 3 150 15 770
drink – originální vitamínový přípitek na uvíta- 11.10.–15.11. 11 220 3 570 9 680 3 150 12 830
nou, lázeňské oplatky s tradiční oříškovou příchutí 15.11.–13.12. 9 260 3 570 7 650 3 150 10 380
pro každého účastníka, pro oslavence narozenin Cena za osobu /týden s polopenzí a volným vstupem do
v době pobytu dárek. Pravidelná dopolední a od- wellness. Jedna inhalace zdarma na zkoušku pro každého
v termínu 19.01.–22.03. a 15.11.–13.12.2020. Nástup: v týpolední doprava do městského centra a zpět.
denních cyklech s nástupem v neděli.
Vodoléčebná kúra:
Týden s vodoléčebnou kúrou
1x hydromasáž se zábalem, 1x bylinková relaxační Termín	L	
P
1/1
8 420
11 500
koupel se zábalem, 1x perličková koupel se zába- 19.01.–23.02. 10 170
9 610
12 340
lem, volný vstup do wellness (bazén, saunový svět, 23.02.–22.03. 11 080
22.03.–12.04. 11 990
10 800
14 230
fitness), 1x lékařská konzultace.
11 500
14 860
Regenerační seniorský pobyt 55+: 1x aroma- 12.04.–07.06. 12 410
11 780
15 630
terapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se 07.06.–06.09. 13 040
11 500
14 860
zábalem, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x suchá 06.09.–11.10. 12 410
9 610
12 340
uhličitá koupel, 1x kyslíková terapie, volný vstup 11.10.–15.11. 11 080
9 330
7 930
10 450
do wellness (bazén, saunový svět, fitness), 1x po- 15.11.–13.12.
lodenní výlet do okolí a 7x odpolední káva nebo čaj Cena na osobu/týden s polopenzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
s moučníkem, 1x lékařská konzultace.
Regenerační seniorský pobyt 55+
Minirelax: 1x bylinková relaxační koupel se zá- Termín	L	
P
1/1
balem, 1x koupel z Magnéziové soli se zábalem, 19.01.–23.02. 9 980
8 230
11 310
2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, volný 23.02.–22.03. 10 890
9 420
12 150
vstup do wellness (bazén, saunový svět, fitness), 22.03.–12.04. 11 800
10 610
14 040
1x lékařská konzultace.
12.04.–07.06. 12 220
11 310
14 670
Relaxvíkend v Pohodě: 1x koupel s minerální 07.06.–06.09. 12 850
11 590
15 440
solí Biotermál se zábalem, 1x hydomasáž se zába- 06.09.–11.10. 12 220
11 310
14 670
lem, 1x masáž bambuckým máslem, 2x inhalace 11.10.–15.11. 10 890
9 420
12 150
minerální vody Vincentka, volný vstup do well- 15.11.–13.12.
9 140
7 740
10 260
ness (bazén, saunový svět, fitness), 1x lékařská Cena za osobu /týden s polopenzí a programem. Nástup:
v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
konzultace.

Minirelax
Termín	L	
P
1/1
19.01.–23.02.
7 070
6 070
7 830
23.02.–22.03. 7 590
6 750
8 310
22.03.–08.04. 8 110
7 430
9 390
13.04.–29.04.
8 350
7 830
9 750
10.05.–07.06.
8 350
7 830
9 750
07.06.–06.09. 8 710
7 990
10 190
06.09.–11.10.
8 350
7 830
9 750
11.10.–28.10.
7 590
6 750
8 310
01.11.–15.11.
7 590
6 750
8 310
15.11.–13.12.
6 590
5 790
7 230
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Relaxvíkend v Pohodě
Termín	L	
P
1/1
19.01. – 23.02. 5 810
5 030
6 380
23.02. – 22.03. 6 200
5 540
6 740
22.03. – 08.04. 6 620
6 080
7 580
13.04. – 29.04. 6 830
6 410
7 880
03.05. – 06.05. 6 830
6 410
7 880
10.05. – 07.06. 6 830
6 410
7 880
07.06. – 06.09. 7 100
6 560
8 180
06.09. – 11.10. 6 830
6 410
7 880
11.10.–28.10.
6 260
5 570
6 770
01.11.–15.11.
6 260
5 570
6 770
15.11.–13.12.
5 450
4 880
5 990
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv mimo sobotu.
Pohoda na zkoušku
Termín	L	
P
1/1
19.01.–23.02.
3 700
3 180
4 080
23.02.–22.03. 3 960
3 520
4 320
22.03.–08.04. 4 240
3 880
4 880
13.04.–29.04. 4 380
4 100
5 080
03.05.–06.05. 4 380
4 100
5 080
10.05.–07.06. 4 380
4 100
5 080
07.06.–06.09. 4 560
4 200
5 280
06.09.–11.10.
4 380
4 100
5 080
11.10.–28.10.
4 000
3 540
4 340
01.11.–15.11.
4 000
3 540
4 340
15.11.–13.12.
3 460
3 080
3 820
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv mimo sobotu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně v České republice
Vila Antoaneta – Luhačovice	

Luhačovice jsou čtvrté největší a nejnavštěvovanější
lázně v ČR. Mají nádhernou přírodu, příhodné klíma
a jedinečnou lázeňskou architekturu. Je zde 14 minerálních pramenů (hydrogenuhličitano-chlorid-sodné)
indikovaných Ministerstvem zdravotnictví pro pitnou
kúru a léčebné koupele.
Léčí se zde nemoci horních a dolních cest dýchacích,
nemoci 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.
Komplex 3 vzájemně propojených budov Vila Antoaneta, Vila Petřín a Vila Perštýn s celkovou kapacitou 87
lůžek – 32 dvoulůžkových pokojů, 19 jednolůžkových
pokojů a 2 apartmány mají komfortně vybavené pokoje kategorie standard a superior.

R020.030
Ubytování:
a) Vila Petřín a Vila Pernštýn nemají výtah. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje standard s vlastním
sociálním zařízení, TV/SAT, telefonem, ledničkou a internetem přes Wi-Fi nebo LAN.
b) Vila Antoaneta má výtah. Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje superior s vlastním sociálním zařízení,
TV/SAT, telefonem, trezorem, minibarem, fénem
a internetem přes Wi-Fi.
Stravování: V ceně pobytů je plná penze nebo polopenze dle druhu pobytu. Snídaně je formou bufetu,
obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové
saláty, ovoce, minerální voda, káva. Pobyt s plnou
penzí začíná obědem a končí snídaní. Oběd je podáván od 11:30 do 14:00 hod.
Slevy: Dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko
a stravu (zajištění postýlky 50 Kč/noc). Další informace o dětech Vám rádi sdělíme v cestovní kanceláři.
Bonus: Volný vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu (kategorie superior).
Příplatky: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den,
parkovné před hotelem je 100 Kč/den nebo v podzemních garážích Vily Antoaneta je 150 Kč/den. Pobyt
s domácími zvířaty není možný.
Lázně na zkoušku:
Kredit 2 800 Kč/týden na vstupní lékařskou konzultaci
a lázeňské procedury. Volný vstup do vodního relax
centra. Zapůjčení županu (kategorie superior).
Wellness pobyt:
7 wellness procedur: 1× přísadová koupel, 1× klasická masáž s éterickými oleji celková, 1× masáž zad
a šíje, 1× perličková koupel, 1× indická masáž hlavy,
1× reflexologie plosky nohou, 1× relaxační zábal dle
vlastního výběru. Volný vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu (kategorie superior).
Víkendový pobyt:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem a 1×
přísadová koupel. Volný vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu (kategorie superior).
Prodloužený víkend: 1× klasická masáž s éterickými

oleji částečná nebo 1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1× relaxační koupel s přísadou, 1× aromatický parafínový zábal. Volný vstup do vodního relax
centra. Zapůjčení županu (kategorie superior).
Relaxační pobyt 2 noci:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1×
relaxační koupel s přísadou. Volný vstup do vodního
relax centra. Zapůjčení županu (kategorie superior).
Relaxační pobyt 3 noci:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo 1×
anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1× relaxační koupel s přísadou, 1× aromatický parafínový
zábal. Volný vstup do vodního relax centra. Zapůjčení
županu (kategorie superior).
Relaxační pobyt 4 a 5 nocí:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1×
podvodní masáž automatická a 1× aromatický parafinový zábal. Volný vstup do vodního relax centra.
Zapůjčení županu (kategorie superior).
Lázně na zkoušku
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–29.03. 11 200 12 250 12 250 12 950
29.03.–11.10. 11 900 12 950 12 950 14 700
11.10.–23.12. 11 200 12 250 12 250 12 950
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem
v neděli.
Wellness pobyt
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–29.03. 11 900 12 950 12 950 13 650
29.03.–11.10. 12 600 13 650 13 650 15 400
11.10.–23.12. 11 900 12 950 12 950 13 650
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem
v neděli.
Víkendový pobyt
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–21.12. 3 600 3 900 4 200 4 600
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v pátek (pá-ne).

Prodloužený víkend
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–21.12. 5 550 6 000 6 450 7 050
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je ve čtvrtek (čt-ne).
Relaxační pobyt 2 noci
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–21.12. 3 000 3 210 3 420 3 700
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
Relaxační pobyt 3 noci
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–21.12. 4 650 4 965 5 280 5 700
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
Relaxační pobyt 4 noci
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–21.12. 5 600 5 800 5 800 6 360
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
Relaxační pobyt 5 nocí
Termín	L a
1/1 a	L b
1/1 b
02.01.–21.12. 6 700 6 950 6 950 7 650
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.

obývací pokoj, koupelnu s vanou a WC + bidet, individuální klimatizaci, TV/SAT, minibar, trezor, telefon,
vysoušeč vlasů a připojení k internetu Wi-Fi i ADSL.
Stravování:
V ceně pobytů je plná penze nebo polopenze dle
druhu pobytu. Snídaně je formou bufetu, obědy
a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové saláty,
ovoce, minerální voda, káva. Pobyt s plnou penzí
začíná obědem a končí snídaní. Oběd je podáván od
11:30 do 14:00 hod.
Bonus:
Volný vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu. Parkování na uzavřeném parkovišti zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek ve výši 15 Kč/osoba a den. Pobyt
s domácími zvířaty není možný.
Lázně na zkoušku:
Kredit 2 800 Kč/týden na vstupní lékařskou konzultaci
a lázeňské procedury. Volný vstup do vodního relax
centra. Zapůjčení županu zdarma. Parkování na uzavřeném parkovišti zdarma.
Wellness pobyt:
7 wellness procedur: 1× přísadová koupel, 1× klasická masáž s éterickými oleji celková, 1× masáž zad
a šíje, 1× perličková koupel, 1× indická masáž hlavy,
1× reflexologie plosky nohou, 1× relaxační zábal dle
vlastního výběru. Volný vstup do vodního relax centra.

Zapůjčení županu zdarma. Parkování na uzavřeném
parkovišti zdarma.
Víkendový pobyt:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem
a 1× hydromasáž zvukovými vlnami se světelnou
terapií a s přísadou dle vlastního výběru nebo celotělová hydromasáž. Volný vstup do vodního relax centra.
Zapůjčení županu.
Prodloužený víkend:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem,
1× hydromasáž zvukovými vlnami se světelnou terapií a přísadou dle vlastního výběru nebo 1× celotělová
hydromasáž, 1× aromatický parafínový zábal. Volný
vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu. Parkování na uzavřeném parkovišti zdarma.

Relaxační pobyt 2 noci:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem,
1× relaxační koupel s přísadou. Volný vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu.
Relaxační pobyt 3 noci: 1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo 1× anticelulitidová masáž
s břečťanovým gelem, 1× relaxační koupel s přísadou,
1× aromatický parafínový zábal. Volný vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu.
Relaxační pobyt 4 a 5 nocí:
1× klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem,
1× hydromasáž zvukovými vlnami se světelnou terapií a přísadou dle vlastního výběru nebo celotělová
hydromasáž a 1× aromatický parafínový zábal. Volný
vstup do vodního relax centra. Zapůjčení županu.

Lázně na zkoušku
Termín	L
1/1
02.01.–29.03.
15 400
15 400
29.03.–11.10.
16 800
16 800
11.10.–23.12.
15 400
15 400
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli.

Relaxační pobyt 2 noci
Termín	L
1/1
05.01.–19.12.
4 120
4 400
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.

Vila Valaška – Luhačovice

Luhačovice jsou čtvrté největší a nejnavštěvovanější
lázně v ČR. Mají nádhernou přírodu, příhodné klíma
a jedinečnou lázeňskou architekturu. Je zde 14 minerálních pramenů indikovaných Ministerstvem
zdravotnictví pro pitnou kúru a léčebné koupele.
Léčí se zde nemoci horních a dolních cest dýchacích,
nemoci 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. Luxury Spa
& Wellness Vila Valaška je propojený s Lázeňským hotelem Vila Antoaneta a nabízí komplexní služby pod
jednou střechou.
Ubytování:
Ubytování v 9 luxusních jednolůžkových a dvoulůžkových apartmá. Každý apartmán má svoji šatnu, ložnici,

R020.031

Wellness pobyt
Termín	L
1/1
02.01.–29.03.
16 100
16 100
29.03.–11.10.
17 500
17 500
11.10.–23.12.
16 100
16 100
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
Víkendový pobyt
Termín	L
1/1
03.01.–19.12.
5 200
5 600
Cena na osobu/2 noci s polopenzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v pátek (pá-ne).
Prodloužený víkend
Termín	L
1/1
02.01.–19.12.
7 950
8 550
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je ve čtvrtek (čt-ne).

Relaxační pobyt 3 noci
Termín	L
1/1
05.01.–19.12.
6 330
6 750
Cena na osobu/3 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
Relaxační pobyt 4 noci
Termín	L
1/1
05.01.–19.12.
7 480
8 040
Cena na osobu/4 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.
Relaxační pobyt 5 noci
Termín	L
1/1
05.01.–19.12.
9 050
9 750
Cena na osobu/5 noci s polopenzí a léčebným programem.
Pobyt je možný pouze ve všedních dnech, mimo víkendů
a státních svátků.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně v České republice
Hotel Miramare – Luhačovice

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.
Ubytování:
a) Hotel Miramare I. a Vila Rita. Jednolůžkové
a dvoulůžkové pokoje standard s vlastním sociálním
zařízení, TV/SAT a telefonem bez balkonu.
b) Hotely Miramare II. a Miramare – Helena.
Jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje a apartmány
superior s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT,

R020.032
telefonem a ledničkou, částečně s balkonem.
Stravování:
V ceně pobytů je plná penze. Snídaně je formou bufetu, obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové saláty, ovoce. Pobyt začíná obědem a končí
snídaní.
Bonus:
Volný vstup do bazénu a infrasauny, zapůjčení županu (kategorie superior).
Příplatky:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den, přední pokoj
s balkonem v hotelu Miramare II. 90 Kč/osoba a den,
parkovné před hotelem je 50 Kč/den pobyty nad
6 nocí, 100 Kč/den pobyty do 6 nocí.
Lázně na zkoušku:
Kredit 2 800 Kč/týden na vstupní konzultaci a lázeňské procedury. Volný vstup do bazénu a infrasauny,
zapůjčení županu (kategorie superior).
Seniorský pobyt:
Až 10 procedur stanovených lékařem, volný vstup
do bazénu a infrasauny, zapůjčení županu zdarma
(kategorie superior). Doporučené procedury: 2× klasická masáž částečná, 2× suchá koupel s terapií CO2,
2× přírodní uhličitá koupel, 2× kyslíková terapie, 2×
přístrojová inhalace Vincentkou.
Vital program:
Kredit 4 200 Kč/týden na vstupní vyšetření a lázeňské procedury. Volný vstup do bazénu a infrasauny,
zapůjčení županu (kategorie superior). Vzorové

procedury: 3× masáž částečná, 2× plynové injekce,
2× individuální cvičení s fyzioterapeutem, 2× skupinové cvičení s fyzioterapeutem, 5× elektroléčba,
1× skupinové cvičení v bazénu, 2× uhličitá koupel.
Komplexní kúra:
Kredit 4 900 Kč/týden na vstupní vyšetření a lázeňské
procedury. Volný vstup do bazénu a infrasauny, zapůjčení županu (kategorie superior).
Beauty program:
13 relaxačních procedur: 1× celkové kosmetické
ošetření pleti a masáž, 1× pedikúra, 3× přístrojová lymfodrenáž, 1× klasická masáž s éterickými
oleji celková, 1× anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1× perličková koupel, 1× masáž
Lázně na zkoušku
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	Ap. b
02.01.–29.03. 11 200 12 250 12 250 12 950 12 950
29.03.–11.10. 11 900 12 950 12 950 14 700 14 700
11.10.–23.12. 11 200 12 250 12 250 12 950 12 950
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
Seniorský pobyt
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	Ap. b
02.01.–29.03. 11 200 12 250 12 250 12 950 12 950
29.03.–11.10. 11 900 12 950 12 950 14 700 14 700
11.10.–23.12. 11 200 12 250 12 250 12 950 12 950
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli.

zad a šíje éterickými oleji, 1× čokoládový zábal,
1× bahenní zábal z mrtvého moře, 1× zklidňující
Kleopatřina pomerančová koupel, 1× syrovátková koupel se suchým zábalem, maskou obličeje
a dekoltu pro krásnou pleť, volný vstup do bazénu
a infrasauny, zapůjčení županu zdarma (kategorie
superior).
Vital program
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	Ap. b
02.01.–29.03. 12 600 13 650 13 650 14 350 14 350
29.03.–11.10. 13 300 14 350 14 350 16 100 16 100
11.10.–23.12. 12 600 13 650 13 650 14 350 14 350
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
Komplexní kúra
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	Ap. b
02.01.–29.03. 13 300 14 350 14 350 15 050 15 050
29.03.–11.10. 14 000 15 050 15 050 16 800 16 800
11.10.–23.12. 13 300 14 350 13 350 15 050 15 050
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli.
Beauty program
Termín	L a 1/1 a	L b 1/1 b	Ap. b
02.01.–29.03. 14 000 15 050 15 050 15 750 15 750
29.03.–11.10. 14 700 15 750 15 750 17 500 17 500
11.10.–23.12. 14 000 15 050 15 050 15 750 15 750
Cena na osobu/7 nocí s plnou penzí a léčebným programem.
Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli.

Boutique Hotel Radun – Luhačovice

Boutique hotel Radun**** vznikl kompletní a citlivou
rekonstrukcí vily Bohuslava Fuchse z 30. let minulého
století. Poloha hotelu je ideální, nachází se v klidném
místě lázeňského parku s léčivým pramenem Aloiska
a zároveň v těsné blízkosti centra. V hotelu můžete
využít kavárenskou restauraci proslulou zážitkovou
gastronomií, letní terasu, prožitkový klub – meditárna,
výjimečné masáže a terapie, zábaly a inhalace luhačovických pramenů. Hotel sousedí s novou městskou
plovárnou (vodním rájem). Nabízí 25 m dlouhý plavecký bazén se čtyřmi dráhami, zážitkový bazén
s masážními tryskami, chrliči, lehátky, bublery, se
skákacím zálivem a opravdu divokou řekou. Dospělí si
odpočinou ve whirlpoolu pro deset osob. Vše je
doplněné prostornou parní saunou, vyhřívanými keramickými lavicemi a lehátky.

R020.033
Ubytování:
V nových dvoulůžkových stylových pokojích s možností
až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, balkónem či terasou, TV, minibarem, trezorem, telefonem,
a připojením k internetu.
Stravování: V ceně pobytu rozšířená polopenze –
vitální snídaně formou studeného i teplého bufetu,
sladké odpolední občerstvení s kávou nebo čajem,
čtyřchodové gurmánské večerní menu při svíčkách.
Slevy:
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma. Ceny
pro děti 2–12 let na přistýlce na vyžádání, jsou koncipovány s dětskou stravou a bez procedur.
Bonus: Romantický večer s klavírem každou sobotu
a úterý, prohlídka funkcionalistické vily přímo s majitelem, volný vstup do přilehlého vodního ráje (25m
plavecký bazén, zážitkový bazén s masážními tryskami,
bublery, skákacím zálivem a divokou řekou, parní
sauna, whirlpool, dětský bazének, vyhřívané lavice,
letní slunící terasy). Wi-Fi připojení k internetu.
Příplatky:
Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a noc, platba na místě.
Podzemní garáže přímo u hotelu 70 Kč/den.
Týden pohody: Zvýhodnění 10% na všechny masáže
a terapie Požitkového klubu.
Relax, základ života: 1× jemná masáž zad a šíje
bylinnými oleji RADUN, 1× relaxace slatinným nebo
bahenním zábalem dle vlastního výběru.
Kristiánův sen: 1× jemná masáž zad a šíje bylinnými

oleji RADUN, 1× relaxace slatinným nebo bahenním
zábalem dle vlastního výběru.
Člověče, zastav se… Zvýhodnění 10% na všechny
masáže a terapie Prožitkového klubu.
Nevšední dny: 1x jemná masáž zad a šíje bylinnými

oleji RADUN, 1x relaxace slatinným nebo bahenním
zábalem dle vlastního výběru.
Bílá hvězda: 1x jemná masáž zad a šíje bylinnými oleji
RADUN, 1x relaxace slatinným nebo bahenním zábalem
dle vlastního výběru.

Týden pohody	L	
1/1
24.01.–28.02.
11 200
14 560
28.02.–01.04.
11 650
15 145
01.04.–28.09.
12 640
16 435
28.09.–17.11.
11 650
15 145
17.11.–20.12.
11 200
14 560
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je v týdenních cyklech s nástupem v neděli (ne-ne).
Relax, základ života 	L	
1/1
24.01.–28.02.
6 970
9 065
28.02.–01.04.
7 330
9 530
01.04.–28.09.
7 960
10 350
28.09.–17.11.
7 330
9 530
17.11.–20.12.
6 970
9 065
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Kristiánův sen	L	
1/1
24.01.–28.02.
5 440
7 075
28.02.–01.04.
5 710
7 425
01.04.–28.09.
6 160
8 010
28.09.–17.11.
5 710
7 425
17.11.–20.12.
5 440
7 075
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Člověče, zastav se… 	L	
1/1
24.01.–28.02.
3 730
4 850
28.02.–01.04.
3 820
4 970
01.04.–28.09.
4 090
5 320
28.09.–17.11.
3 820
4 970
17.11.–20.12.
3 730
4 850
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Nevšední všední dny 3 noci
4 noci
	L	
1/1	L	
1/1
24.01.–28.02.
4 900 6 370 6 430 8 360
28.02.–01.04.
5 170 6 725 6 880 8 945
01.04.–28.09.
5 620 7 310 7 420 9 650
28.09.–17.11.
5 170 6 725 6 880 8 945
17.11.–20.12.
4 900 6 370 6 430 9 650
Cena za osobu/3 noci nebo 4 noci s polopenzí a programem.
Pobyt je možný od neděle do pátku.
Bílá hvězda 	L
24.01.–28.02.
8 500
28.02.–01.04.
5 950
01.04.–28.09.
9 670
28.09.–17.11.
8 950
17.11.–20.12.
8 500
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Hotel Lázně Kostelec – Zlín – Kostelec

R020.034
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích nebo dvoulůžkových
apartmánech s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr ze čtyř
jídel) dle druhu pobytu.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby na přistýlce
zdarma.
Příplatky:
Dětská postýlka (pro děti do 3 let) 150 Kč/noc. Pobyt
se psem 150 Kč/ den, v termínu 01.05.–01.10.2020
200 Kč/den, platba na místě.

Hotel Lázně Kostelec se nachází v blízkosti Zlína
v dosahu MHD v podhůří Hostýnských a Vizovických
vrchů. Sirné prameny léčí nemoci pohybového ústrojí
a nemoci kožní. Hostům je k dispozici denní kavárna,
restaurace, bar, taneční kavárna, salonky, terasa
s obsluhou, vyhřívané venkovní bazény, tenisový kurt,
sauna, minigolf. Součástí areálu je golfové hřiště.
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Rekreační pobyt se snídani
Termín	L	
P
D 3–12 p	Ap 1/2
03.01.–01.05.
770
565
400
1 230
01.05.–01.10.
880
685
430
1 430
01.10.–23.12.
770
565
400
1 230
23.12.–03.01.
880
685
430
1 430
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Rekreační pobyt s polopenzí
Termín	L	
P
D 3–12 p	Ap 1/2
03.01.–01.05. 990
800
525
1 400
01.05.–01.10. 1 090
910
555
1 600
01.10.–23.12.
990
800
525
1 400
23.12.–03.01. 1 090
910
555
1 600
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně na Slovensku
Hotel Máj – Piešťany

R020.035

1,5 hod. a 1x vstup do infra sauny 30 min.
Wellness víkend: Horký parafango zábal, klasická
masáž zad a jaccuzzi.
Harmónie pobyt: 1x parafango, 1x koupel s přísadou soli z Mrtvého moře, 1x rašelinový zábal,
1x parafínový zábal, 2x klasická masáž a 1x jaccuzzi.
V ceně každého pobytu navíc:
Volný vstup do krytého bazénu 31–33 °C, volný vstup
do fitness, možnost konzultace s fyzioterapeutem,
taneční večery ve středu a pátek, půjčení holí Nordic
Je situovaný v tiché a oddychové časti Sĺňavy, vzdá- Walking na půl dne, připojení k internetu přes Wi-Fi
lený jen 400 metrů od jezera Sĺňava. Moderní budova a hotelový trezor na recepci.
s příjemnou rodinnou atmosférou nabízí svým hos- Seniorský relaxační pobyt 50+ (5 nocí)
tům velké množství rehabilitačních a léčebných pro- Termín	L
1/1
gramů s vlastní lékařskou péči. Hotel je bezbariérový 05.01.–25.12.
8 635
9 955
a má krytý bazén.
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je v týUbytování:
denních cyklech s nástupem v neděli (ne–pá).
Dvoulůžkové a jednolůžkové pokoje s vlastním so- Seniorský relaxační pobyt 50+ týdenní
1/1
ciálním zařízením, TV/SAT, rádiem, připojením na Termín	L
05.01.–27.12.
11 775
13 625
internet, balkonem a ventilátorem.
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt je v týStravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, denních cyklech s nástupem v neděli (ne–ne).
1/1
večeře servírovaná výběrem ze 6 menu + salátový Wellness pobyt (5 nocí)	L
05.01.–25.12.
9 320
10 640
bufet).
Možnost dokoupení obědů 160 Kč/osoba a oběd, dítě Cena na osobu/5 nocí s polopenzí a deseti relaxačními procedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu3–12 let 110 Kč/dítě a oběd.
pem v neděli (ne–pá).
Slevy:
Wellness pobyt týdenní 	L
1/1
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
05.01.–27.12.
12 460
14 310
Příplatky:
Cena na osobu/7 nocí s polopenzí a deseti relaxačními proDítě 3–12 let ubytování s polopenzí 1 090 Kč/dítě cedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástupem
v neděli (ne–ne).
a noc. Rekreační poplatek 1,1 EUR/osoba a noc,
3 noci
platba na místě. Pobyt se psem 30 EUR/noc + vratná Wellness víkend 2 noci
	L	
1/1	L	
1/1
kauce 100 EUR/pobyt.
Seniorský relaxační pobyt 50+: 1x klasická 02.01.–27.12. 3 880 4 410 5 600 6 390
masáž, parafango zábal, perličková koupel Cena na osobu/2 (3) noci s polopenzí a třemi relaxačními
procedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s náa 2x oxygenoterapie.
stupem v pátek nebo ve čtvrtek (pá–ne, čt–ne).
Wellness pobyt: Čokoládová masáž pro dámu nebo Harmonia pobyt 	L
1/1
masáž s aromaolejem pro pána, masáž chodidel 05.01.–24.12.
7 500
8 555
s aromaolejem, relaxační masáž šíje 10 min., koupel Cena na osobu/4 noci s polopenzí a sedmi relaxačními prose solí z Mrtvého moře, 2x jaccuzzi, 2x horký zábal cedurami. Nástup na pobyt je v týdenních cyklech s nástu(rašelinový nebo parafango), 1x vstup do finské sauny pem v neděli (ne–čt).

Hotel Magnólia – Piešťany
Dítě

do 6 l
et
ZDARMA

Hotel se nachází se na začátku pěší zóny a tím, že je
nejvyšší budovou v okolí. Hotel Magnolia hostům
nabízí relaxační centrum s širokou škálou relaxačních procedur. Hoteloví hosté mají taktéž k dispozici
zdarma krytý hotelový bazén s vyhřívanou vodou
a protiproudem a infrasaunu.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, minibarem, trezorem, fénem a Wi-Fi.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetových stolů).
Slevy: Děti do 6 let bez nároku na lůžko s polopenzí
zdarma. Dětské ceny platí s dvěma dospělými osoba
na pokoji.
Bonus: Vstup do hotelového bazénu v rámci otevíracích hodin wellness centra, ranní plavání od 08:00
do 10:00 hod. (od čtvrtku do neděle) v hotelovém bazénu, 10% sleva na thajské masáže v THAI MASSAGE
centru přímo v hotelu, sobotní večer s hudbou, Wi-Fi.
Příplatky: Dětská postýlka 310 Kč / noc. Rekreační
poplatek 1,5 EUR / osoba a noc, platba na místě.
Wellness pobyt: 1x masáž zad (30 min.), 1x rašelinový zábal (30 min.) a 1x vstup do vířivky (30 min.).
Seniorský pobyt: Piešťanské překvapení na uvítanou, 1x klasická masáž (30 min.), 1x vstup do infra
sauny (30 min.), 1x rašelinový zábal (30 min.), 1x reflexní masáž chodidel (15 min.), 1x vstup do vířivky
(30 min.), každý den odpolední káva / čaj v hotelové
restauraci od 14:00 do 16:00 hod.

R020.036
Wellness pobyt na 2 noci
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 3 155
1 980
3 935
Cena za osobu / 2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Wellness pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 4 345
2 970
5 545
Cena za osobu / 3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Wellness pobyt na 4 noci
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 5 495
3 960
7 105
Cena za osobu / 4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Wellness pobyt na 5 nocí
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 6 520
4 950
8 690
Cena za osobu / 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Wellness pobyt na 6 nocí
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 7 630
5 940
10 220
Cena za osobu / 6 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Seniorský pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 4 730
2 970
6 050
Cena za osobu / 3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Seniorský pobyt na 4 noci
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 5 980
3 960
7 740
Cena za osobu / 4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Seniorský pobyt na 5 nocí
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 7 170
4 950
9 295
Cena za osobu / 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Seniorský pobyt na 6 nocí
Termín	L 1/2
D 6–18 P	L 1/1
02.01.–23.12. 8 410
5 940
11 115
Cena za osobu / 6 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.

Slovenské léčebné lázně – Piešťany

Sleva
za vča až 10
sný n %
ák up

Spa Resort Esplanade
Lázně Piešťany se nacházejí v jihozápadní časti Slovenska v širokém údolí řeky Vah. Lázeňská část s termálními prameny, léčivým bahnem a lázeňskými
domy leží na lázeňském ostrově. Leči se zde nemoci
pohybového ústroji a nemoci nervového původu.
Ubytování:
EsplanadeEnsana Health Spa hotel**** –
křídlo Esplanade:
Pokoje typu Komfort s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, Wi-Fi, minibarem, telefonem, trezorem, sušičem vlasů a županem. .
Esplanade Ensana Health Spa hotel**** –
křídlo Palace: Pokoje typu Standard s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, Wi-Fi, minibarem, telefonem, trezorem, francouzský balkon, sušičem vlasů
a županem. Pokoje jsou klimatizované.
Splendid Ensana Health Spa hotel*** – křídlo Splendid: Pokoje typu Komfort s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, Wi-Fi, ledničkou, telefonem,
trezorem, balkonem, sušičem vlasů a županem.
Splendid Ensana Health Spa hotel*** – křídlo Grand: Pokoje typu Standard s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, Wi-Fi, ledničkou, telefonem,
trezorem.
Pro Patria Ensana Health Spa hotel**:
Pokoje typu Standard s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem a sušičem vlasů na
požádání.
Vila Trajan Ensana Health Spa***:
Pokoje typu Standard s vlastním sociálním zařízením,
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TV/SAT, telefonem, trezorem, balkonem a sušičem
vlasů na požádání.
Jalta Ensana Health Spa hotel**:
Pokoje typu Standard s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, ledničkou, telefonem, trezorem, balkonem
a sušičem vlasů na požádání.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu
a večeře servírovaná).
Slevy:
Děti do 4 let bez nároku služby zdarma.
Sleva 10% za včasný nákup do 31.03.2020.
Příplatky:
Příplatek za Štědrý den v hotelu Spa Resort Esplanade**** 1 090 Kč/osoba. Příplatek za Silvestr
v hotelu Spa Resort Esplanade **** 2 950 Kč/osoba.
Příplatek za Štědrý den ve Spa hotelu Splendid***
900 Kč/osoba. Příplatek za Silvestr ve Spa hotelu
Splendid*** 2 330 Kč/osoba. Malé domácí zvíře
15 EUR/noc.
Chuť Piešťan (2–7 nocí):
Lékařská konzultace, léčebné procedury (relaxační
program zahrnuje):
3 procedury u pobytu na 2 noci (1x termální koupel – zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 1x klasická masáž – částečná),
4 procedury u pobytu na 3 noci (1x termální koupel – zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 1x klasická masáž – částečná, 1x hydroterapie/perličková
koupel),
6 procedur u pobytu na 4 noci (1x termální koupel –
zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 1x klasická
masáž – částečná, 1x hydroterapie/ perličková koupel, 1x solná jeskyně/ oxygenoterapie a 1x severská
chůze/ skupinový tělocvik/ hydrokinezioterapie/
aquabike),
8 procedur u pobytu na 5 nocí (2x termální koupel –
zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 2x klasická
masáž – částečná, 1x hydroterapie/ perličková koupel, 1x solná jeskyně/ oxygenoterapie a 1x severská
chůze/skupinový tělocvik/ hydrokinezioterapie/

aquabike),
9 procedur u pobytu na 6 nocí (2x termální koupel –
zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 2x klasická
masáž – částečná, 1x hydroterapie/ perličková koupel, 1x solná jeskyně/ oxygenoterapie a 2x severská
chůze/skupinový tělocvik/ hydrokinezioterapie/
aquabike),
11 procedur u pobytu na 7 nocí (3x termální koupel – zrkadlisko, 1x částečný bahenní zábal a 2x klasická masáž – částečná, 2x hydroterapie/perličková

koupel, 2x solná jeskyně/ oxygenoterapie a 3x severská chůze/ skupinový tělocvik/ hydrokinezioterapie/
aquabike, 2x parafín/ parafango/ suchý CO2).
Navždy mladý:
Vstupní lékařské vyšetření, EKG test, léčebné procedury (individuální léčebný program stanovený na
základě zdravotního stavu a předpisu lékaře, který
zahrnuje 12 procedur za týden (7 nocí), včetně aktivní
rehabilitace (3x týdně) jako skupinové cvičení nebo
fitness trénink s trenérem.

Chuť Piešťan
Termín

12.01.–29.03.
29.03.–31.05.
31.05.–27.09
01.11.–30.12.
27.09.–01.11.
03.01.–17.01.21
30.12.–03.01.21
	L	
1/1	L	
1/1	L	
1/1
Hotel Esplanade**** – křídlo Esplanade
2 325
2 845
2 845 3 360
3 230 3 745
Hotel Esplanade**** – křídlo Palace
2 455
2 845
2 715 3 100
3 100 3 490
Hotel Grand Splendid*** – křídlo Splendid
2 070
2 585
2 195 2 715
2 455 2 970
Hotel Grand Splendid*** – křídlo Grand
1 810
2 325
1 940 2 454
3 195 2 715
12.01.–03.05.
03.05.–27.09.		
27.09.–20.12.
10.01.–17.01.21		
Hotel Pro Patria**
1 550
1 810
1 810 2 070
01.03.–20.12.
			
Vila Trajan***
1 550
1 810				
01.03.–20.12.				
Hotel Jalta**
1 420
1 810				
Cena za osobu/noc s polopenzí a procedurami. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, maximálně 7 nocí.
Navždy mladý
12.01.–29.03.
29.03.–31.05.
31.05.–27.09
Termín
01.11.–30.12.
27.09.–01.11.
03.01.–17.01.21
30.12.–03.01.21
	L	
1/1	L	
1/1	L	
1/1
Hotel Grand Splendid*** – křídlo Splendid
1 810
2 325
1 940 2 455
2 195 2 715
Hotel Grand Splendid*** – křídlo Grand
1 550
2 070
1 680 2 195
1 940 2 455
06.01.–28.04.
28.04.–13.10.		
13.10.–15.12.
10.01.–17.01.21			
Hotel Pro Patria**
1 420
1 680
1 680 1 940		
01.03.–20.12.				
Vila Trajan***
1 420
1 680				
01.03.–20.12.				
Hotel Jalta**
1 290
1 680				
Cena za osobu/noc s polopenzí a procedurami. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
Hotel Park – Piešťany

R020.038

Dítě d

zad, hydromasážní vana, perličková koupel, TENS,
interferenční diadynamické proudy ultrazvuk, magnetoterapie, oxygenoterapie, plynové insufláce, rebox – physio, lokální kryoterapie, individuální léčebný
tělocvik a hydrokineziterapie)

o 6 le
t
ZDARMA

Hotel Park leží v příjemném a tichém prostředí městského parku Piešťan, v blízkosti řeky Váh, necelých
500 m od pěší zóny s obchody a kavárnami.
Piešťany nabízejí mimo léčení široký výběr možností
využití volného času – odpočinek, rekreaci, pestrý kulturní, sportovní a společenský život.
Moderní budova hotelu nabízí rehabilitační a regenerační programy vysoké kvality. V hotelu je vstupní hala
s recepcí, restaurace, kavárna, internetový bar s panoramatickou střešní terasou, konferenční sál a několik
salónků. Je zde rehabilitace, wellness centrum s vodoléčbou, balneoterapií a saunovým komplexem
s finskou saunou, infra saunou a parní koupelí. Nový
krytý bazén s vodními atrakcemi. Můžete zde využít
i kosmetiku, kadeřnictví, nové fitness, které uspokojí
požadavky i sportovních klubů, půjčovnu kol a hotelový
trezor. V hotelu můžete využít připojení k internetu
přes Wi-Fi, připojení je dostupné na recepci, v kavárně,
restauraci a ve všech školících místnostech. Párkování
je na závorou zabezpečeném a monitorovaném
Ubytování:
V komfortně zařízených dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, LCD-TV, rádiem,

telefonem, fénem a balkónem.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu. Možnost dokoupení obědů 260 Kč/
osoba a oběd, dítě do 12 let 130 Kč/dítě a oběd.
Bonus:
Volný vstup do krytého bazénu s vířivkou a vodními
atrakcemi, vstup do fitness. Koupací plášť po dobu pobytu, fit program (3x týdně různé druhy cvičení).
Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko s polopenzí bez

procedur zdarma. Dítě do 3 let v dětské postýlce
s polopenzí bez procedur zdarma. 20% sleva na další
procedury ve wellness & spa.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1,50 EUR/osoba a noc, platba na
místě. Jednolůžkový pokoj 390 Kč/pokoj a noc. Pobyt se
psem 30 EUR/pes a noc. Parkování 2 EUR / auto a noc.
Wellness pobyt:
1x klasická masáž (20 min.), 1x parafango zábal
(20 min.) a 1x oxygenoterapie (20 min.)
Harmony pobyt:
1x masáž lávovými kameny (40 min.), 1x perličková koupel nebo hydromasážní vana (20 min.), 1x champi – indická masáž hlavy (20 min.) pro dámu / tibetská masáž
(20 min.) pro pána, 1x parafango zábal (20 min.) a 1x
oxygenoterapie (20 min.) nebo 1x biolampa (10 min.)
Seniorský pobyt 50+:
1x vstupní lékařská konzultace, 1x perličková koupel
nebo hydromasážní vana (20 min.), 1x lokální bahenní zábal kloubů (20 min.) nebo 1x parafango zábal
(20 min.), 1x klasická masáž (20 min.), 1x oxygenoterapie (20 min.) a 1x měkké techniky s fyzioterapeutkou
(20 min.)
Léčebný pobyt:
1x vstupní lékařská konzultace (10 procedur) nebo 2x
vstupní lékařská konzultace (15 procedur), léčebný
program na základě doporučení lékaře – 10x nebo
15x procedur (bahenní zábal, sirná koupel, klasická
masáž částečná, reflexní masáž, měkké techniky, škola

Rekreační pobyt
Termín	L	
D 6–12
P D 6–12 p
19.01.–09.04. 1 585 1 190 1 320
795
13.04.–20.12. 1 585 1 190 1 320
795
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Wellness pobyt
Termín	L	
D 6–12
P D 6–12 p
19.01.–09.04. 2 085 1 190 1 825
795
13.04.–20.12. 2 085 1 190 1 825
795
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Třetí a další noc se počítá z rekreačního pobytu.
Hramony pobyt
Termín	L	
D 6–12
P D 5–12 p
19.01.–09.04. 2 300 1 190 2 035
795
13.04.–20.12. 2 300 1 190 2 035
795
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
Čtvrtá a další noc se počítá z rekreačního pobytu.
Seniorský pobyt 50+
Termín	L	
D 6–12
P D 6–12 p
19.01.–09.04. 2 010 1 190 1 825
795
13.04.–20.12. 2 010 1 190 1 825
795
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí. Šestá
a další noc se počítá z rekreačního pobytu.
Léčebný pobyt 10 procedur
Termín	L	
D 6–12
P D 6–12 p
19.01.–09.04. 2 090 1 190 1 825
795
13.04.–20.12. 2 090 1 190 1 825
795
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí.
Léčebný pobyt 15 procedur
Termín	L	
D 6–12
P D 6–12 p
19.01.–09.04. 2 380 1 190 2 115
795
13.04.–20.12. 2 380 1 190 2 115
795
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí.

Hotel Flóra – Trenčianské Teplice

Hotel je vzdálený od lázní cca 350 m. Okolí Trenčianských Teplic nabízí široké možnosti na cestovní
a horskou cyklistiku. V hotelu je restaurace, denní
bar, vinárna s hudbou, fitness, finská sauna, masáže,
vodoléčba, elektroléčba, biolampa, perličková koupel,
rašelinové zábaly, bahenní zábaly. Hosté mají možnost
zapůjčení horských kol, stolního tenisu. Součástí wellness centra je plavecký bazén s vodou o teplotě 30 °C,
s protiproudem, vodopádem, 6 masážními tryskami,
dnovým gejzírem a podhladinovým osvětlením, sedací
bazén s vodou o teplotě 33 °C, se dvěma vodními postelemi, 10 sedadly s perličkovou masáží a podhladinovým
osvětlením, saunový komplex se solnou parní saunou,
bylinkovou inhalací finskou saunou, tepidariem a vodní
cestou.
Ubytování:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením s možností přistýlky, TV/SAT, telefonem, připojení k internetu přes Wi-Fi zdarma a župan
na pokoji.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
večeře předkrm, hlavní jídlo výběr ze 3 menu, salátový
bufet).
Slevy:
Děti do 3 let bez nároku na služby zdarma. Děti
3–12 let nemají procedury. Dětská postýlka na vyžádání zdarma.
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Příplatky:
Pobyt se psem 10 EUR/den. Rekreační poplatek 1 EUR/
osoba a noc, platba na místě. Parkovné 3 EUR/den, při
pobytu více jak 3 noci 1,5 EUR/den. Jednolůžkový pokoj
250 Kč/osoba a noc.
Wellness pobyt:
Nápoj na přivítání, volný vstup bazénového komplexu
s plaveckým a sedacím bazénem s vodními atrakcemi,
volný vstup do fitness, denně vstup do saunového
světa se solnou saunou, bylinkovou inhalací, finskou
saunou a vodní cestou, půjčení horských a trekkingových kol (1 hod./pobyt), indoor aktivity: stolní tenis
a stolní fotbal.
Ozdravný pobyt:
Nápoj na přivítání, orientační lékařské vyšetření, 1x
koupel v termálním bazéně se zábalem, 1x oxygenoterapie, 1x klasická masáž částečná, 1x podvodní masáž,
1x perličková koupel s přísadou bylinných extraktů
a solí, 1x rašelinový zábal, 3x interferenční proudy nebo
ultrazvuk, 1x vstup do saunového světa. Volný vstup
bazénového komplexu s plaveckým a sedacím bazénem s vodními atrakcemi, volný vstup do fitness.
Seniorský pobyt 50+:
Nápoj na přivítání, denně odpolední posezení s kávou a moučníkem. Orientační lékařské vyšetření, 1x
klasická masáž částečná, 1x perličková koupel s přísadou bylinných extraktů a soli, 1x rašelinový zábal, 1x

interferenční proudy a 1x ultrazvuk. U pobytu na 7 nocí
navíc 1x oxygenoterapie. Volný vstup do bazénového
komplexu s plaveckým a sedacím bazénem s vodními
atrakcemi, volný vstup do fitness.
Víkendový pobyt:
Nápoj na přivítání, 1x aroma masáž voskem, 1x rašelinový zábal, denně vstup do krytého plaveckého a sedacího bazénu s vodními atrakcemi, saunového světa
se solnou saunou, bylinkovou inhalací, finskou saunou
a vodní cestou, volný vstup do fitness. U pobytu na
3 noci navíc jedna procedura (perličková koupel nebo
rašelinový zábal). Indoor aktivity: stolní tenis, stolní
fotbal a další.
Romantický pobyt:
Nápoj na přivítání, romantické překvapení na pokoji, 1x
harmonizující kokosovo-čokoládová masáž, 1x Kleopatřina koupel s kokosovým mlékem – elixír zdraví a dlouhověkosti, 1x zábal z pravé čokolády pro lepší náladu,
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 plaveckým a sedacím bazénem s vodními
atrakcemi, volný vstup saunového světa a fitness.
Welless pobyt
Termín
5 nocí
6 nocí
7 nocí
L D 3–12P	L D 3–12p	L D 3–12P
01.01.–09.04. 5 810 2 910 6 970 3 490 8 140 4 070
13.04.–26.04. 5 810 2 910 6 970 3 490 8 140 4 070
26.04.–27.09. 6 870 3 440 8 240 4 120 9 610 4 810
27.09.–17.12. 5 810 2 910 6 970 3 490 8 140 4 070
Cena za osobu/5, 6 a 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup možný kdykoliv.
Ozdravný pobyt
Termín
5 nocí
7 nocí
	L
P	L
P
01.01.–09.04. 7 240 6 450 9 450 8 350
13.04.–26.04. 7 240 6 450 9 450 8 350
26.04.–27.09. 8 290 7 500 10 930 9 820
27.09.–17.12. 7 240 6 450 9 450 8 350
Cena za osobu/5 a 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.

Intenzivní minirelax: Nápoj na přivítání, 1× klasická masáž celková (40 min.), 1× detoxikační zábal
z pravého medu (20 min.), 1× harmonizující koupel
„Medový sen“ (15 min.), volný vstup do bazénového
komplexu s plaveckým a sedacím bazénem a vodními
atrakcemi, denně vstup do saunového světa se solnou
parní saunou, bylinkovou inhalací, finskou saunou,
tepidáriem a vodní cestou, volný vstup do fitness. Indoor aktivity: stolní tenis, stolní fotbal a další.
Seniorský pobyt 50+
Termín
5 nocí
7 nocí
	L
P	L
P
01.01.–09.04. 6 470 5 680 8 850 7 740
13.04.–26.04. 6 470 5 680 8 850 7 740
26.04.–27.09. 7 530 6 740 10 330 9 220
27.09.–17.12. 6 470 5 680 8 850 7 740
Cena za osobu/5 a 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Víkendový pobyt
Termín	L
P
D 3–12p
01.01.–09.04. 3 130
2 820
1 560
13.04.–17.12.
3 130
2 820
1 560
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Prodloužený víkendový pobyt
Termín	L
P
D 3–12p
01.01.–09.04. 4 660
4 190
2 180
13.04.–17.12.
4 660
4 190
2 180
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Romantický pobyt
Termín	L
01.01.–09.04.
4 230
13.04.–17.12.
4 230
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Intenzivní Minirelax
Termín
2 noci 4 noci
	L
P	L	
P
01.01.–09.04. 3 440 3 120 6 870 6 230
13.04.–17.12. 3 440 3 120 6 870 6 230
Cena za osobu/2 a 4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
Hotel aphrodite palace, hotel malá fatra – Rajecké Teplice

term
v cenáěly

rádiem a telefonem. Připojení k internetu přes Wi-Fi
v kavárně a lobby zdarma.
Hotel Malá Fatra***: ubytování v jednolůžkových
a dvoulůžkových pokojích typu comfort s vlastním
sociálním zařízením, ledničkou, TV/SAT, rádiem, telefonem a balkonem.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
dle druhu pobytu.
Možnost dokoupení večeří v restauraci Malá Fatra
270 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 135 Kč/dítě a večeře.
Hotel Aphrodite Palace Možnost dokoupení večeří formou bohatého bufetu
v restauraci Aphrodite Palac ne-čt 535 Kč/osoba
Načerpejte pozitivní energii těla i duše v Rajeckých a večeře, dítě do 12 let 270 Kč/dítě a večeře, pá-so
Teplicích. Luxusní hotel Aphrodite Palace**** je
spojený přímo s lázeňským domem Aphrodite, kde se
poskytují všechny léčebné a rehabilitační procedury
a využívají termální vnitřní a venkovní bazény situované uprostřed nádherné antické architektury, tj.
relaxační bazén 30°C s přírodním vodopádem, sedací
klidový bazén 36–38°C, 25m plavecký bazén 29°C
a turecká lázeň. V bazénech se využívá přírodní léčivá
termální voda s výbornými účinky na pohybový a nervový aparát a také na celkovou relaxaci organizmu.
Hotel Malá Fatra se nachází v lázeňském parku, má jídelnu, kde se podává polopenze, letní terasu, cca 500
m od hotelu Aphrodite s termálními bazény.
Rekreační pobyt
Ubytování:
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
Hotel Aphrodite Palace****: ubytování v rekon- Termín
	L	 D 3–12 P	L	 D 3–12 P P
struovaných luxusních jednolůžkových a dvoulůž- 04.01.–08.04. 1 610 670 2 280 810 1 340
kových pokojích typu comfort s možností přistýlky
14.04.–23.12. 1 610 670 2 280 810 1 340
s vlastním sociálním zařízením, ledničkou, TV/SAT, Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Pobyt nesmí být přes víkend,
je-li pobyt se snídaní. V případě dokoupení večeří, pobyt je
možný i přes víkend.
Rekreační pobyt pá-ne
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
	L	 D 3–12 P	L	 D 3–12 P P
04.01.–08.04. 1 740 940 2 540 1 070 1 600
14.04.–23.12. 1 740 940 2 540 1 070 1 600
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt v pátek
(pá-ne). Minimální délka pobytu jsou 2 noci. K pobytu se
nedokupují večeře.

R020.040
galavečeře s programem 670 Kč/osoba a večeře, dítě
do 12 let 340 Kč/dítě a večeře.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na ubytování, stravování
a procedury zdarma. Dětská postýlka na vyžádání
zdarma. Dětské ceny na přistýlce se vztahují na dítě
3–12 let bez procedur.
Bonus: U hotelu Malá Fatra vstup do vodního světa
na 3 hodiny denně (počet nocí = počet vstupů) a volný
vstup do fitness. U hotelu Aphrodite Palace neomezený vstup do vodního světa (vnitřní a nové venkovní
římské termální bazény) a saunového světa (arabská,
solná, mentolová a finská sauna) a hotelového fitness.
Parkování zdarma.
Relaxační pobyt Classic ne-pá (5 nocí)
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
	L
D 3–12 P	L	 D 3–12 P
04.01.–08.04. 12 950 3 960 15 920 5 280
14.04.–23.12. 12 950 3 960 15 920 5 280
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí, 2x klasická masáž 30
min., 1x aromaterapeutická perličková koupel, 1x aroma
olejová masáž 30 min., 1x podvodní masáž 20 min. a 1x reflexní masáž chodidel 30 min. Nástup: v cyklech s nástupem
v neděli (ne–pá). Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.
Krátkodobý pobyt Classic (2 noci)
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
	L	 D 3–12 P	L	 D 3–12 P
04.01.–08.04. 5 830 1 610 6 450 2 140
14.04.–23.12. 5 830 1 610 6 450 2 140
Cena na osobu/2 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x reflexní masáž chodidel 30 min. a 1x aromaterapeutická perličková koupel. Nástup: v cyklech s nástupem
v neděli, pondělí, úterý a středu (ne-út, po-st, út-čt, st-pá).
Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.
Krátkodobý pobyt Classic (3 noci)
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
	L	 D 3–12 P	L	 D 3–12 P
04.01.–08.04. 7 870 2 410 9 670 3 210
14.04.–23.12. 7 870 2 410 9 670 3 210
Cena na osobu/3 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30 min.,
1x aromaterapeutická perličková koupel, 1x aromaterapeutická olejová masáž 30 min. a 1x reflexní masáž chodidel 30
min. Nástup: v cyklech s nástupem v neděli, pondělí a úterý
(ne-st, po-čt, út-pá). Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.

Příplatky: Rekreační poplatek 0,90 EUR/osoba
a den, platba na místě. Jednolůžkový pokoj v hotelu
Malá Fatra 270 Kč/pokoj a noc (od ne-pá se snídaní
nebo kdykoliv s polopenzí). Jednolůžkový pokoj Comfort v hotelu Aphrodite Palace 1 210 Kč/pokoj a noc
(od ne-pá se snídaní nebo kdykoliv s polopenzí).
Krátkodobý pobyt Classic (2 noci)
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
	L	 D 3–12 P	L	 D 3–12 P
04.01.–08.04. 5 830 1 610 7 170 2 280
14.04.–23.12. 5 830 1 610 7 170 2 280
Cena na osobu/2 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x reflexní masáž chodidel 30 min. a 1x aromaterapeutická perličková koupel. Nástup: v cyklech s nástupem ve
čtvrtek, pátek a sobotu (čt-so, pá-ne a so-po). Pobyt nelze
zkrátit ani prodloužit.
Krátkodobý pobyt Classic (3 noci)
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
	L	 D 3–12 P	L	 D 3–12 P
04.01.–08.04. 8 740 2 410 10 750 3 350
14.04.–23.12. 8 740 2 410 10 750 3 350
Cena na osobu/3 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x aromaterapeutická perličková koupel, 1x aromaterapeutická olejová masáž 30 min. a 1x reflexní masáž chodidel 30 min. Nástup: v cyklech s nástupem ve středu a čtvrtek
(st-so a čt-ne). Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.
Krátkodobý pobyt Classic (4 noci)
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
	L
D 3–12 P	L	 D 3–12 P
04.01.–08.04. 10 490 3210 12 900 4 280
14.04.–23.12. 10 490 3210 12 900 4 280
Cena na osobu/4 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x aromaterapeutická perličková koupel, 1x aroma
olejová masáž 30 min., 1x podvodní masáž 20 min. a 1x reflexní masáž chodidel 30 min. Nástup: v cyklech s nástupem
v pondělí nebo neděli (po-pá, ne-čt). Pobyt nelze zkrátit ani
prodloužit.
Krátkodobý pobyt Classic (4 noci)
Termín
Malá Fatra 	Aphrodite Palace
L D 3–12 P
L D 3–12 P
04.01.–08.04. 11 660 3 210 14 330 4 410
14.04.–23.12. 11 660 3 210 14 330 4 410
Cena na osobu/4 noci s polopenzí, 1x klasická masáž 30
min., 1x aromaterapeutická perličková koupel, 1x aroma
olejová masáž 30 min., 1x podvodní masáž 20 min. a 1x
reflexní masáž chodidel 30 min. Nástup možný kdykoliv.
Pobyt nelze zkrátit ani prodloužit.

LD Veľká Fatra a LD Aqua – Turčianské Teplice
Dítě d

o 10 le
ZDARMA
t

Sleva
za vča až 20
sný n %
ák up

LD Aqua
Lázně patří k nejstarším termálním lázním na Slovensku
a jsou vyhledávány díky blahodárně mineralizované
38–47 °C teplé léčivé vodě. Její složení blahodárně působí na pohybové ústrojí, neurologické nemoci, nemoci
trávicího ústrojí. LD Veľká Fatra a LD Aqua se nachází
v centru města. Vyberte si z několika léčebných, wellness
pobytů nebo rekreačních pobytů, kde unikátní léčivá
voda je nad zlato.
Vodní areál SPA+Aquapark Trenčianské Teplice je aquaparkem s léčivou minerální vodou a nachází se na
okraji krásného lázeňského parku.
Areál SPA (léčivá voda do 38 °C):
červený klidový bazén, relaxační bazén, vířivka.

LD Veľká Fatra

R020.041

Areál AQUAPARK (léčivá voda do 33 °C):
plavecký bazén, bazén s vodními atrakcemi, sedací bazén,
tobogany, v létě navíc – velká klouzačka, dětský bazén,
bar u bazénu.
Ubytování:
LD Veľká Fatra: ve dvoulůžkových pokojích superior
s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV/SAT, rádiem a minibarem. Většina pokojů má balkon.
LD Aqua: ve dvoulůžkových pokojích economy s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV/SAT, rádiem
a balkonem.
Na procedury a stravování se dochází do LD Veľká
Fatra (cca 200 m).
Stravování:
V ceně pobytu polopenze nebo plná penze formou švédských stolů dle druhu pobytu, strava je podávána v LD
Veľká Fatra.
Slevy:
Dítě do 10 let ZDARMA na přistýlce s polopenzí a 3-hodinový vstup do Spa&Aquaparku. Sleva 10% při pobytu na
14 a více nocí. Sleva 15% při pobytu na 21 a více nocí.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě.
Lázeňský poplatek 0,45 EUR/osoba a den, platba na
místě.
Pobyt SPA&AQUAPARK 1–4 noci a 5 a více nocí:
1x denně 3-hodinový vstup do Spa&Aquaparku, volný

LD Veľká Fatra

Aquapark
vstup do bazénu Olympic a do fitness.
Wellness Víkend:
Neomezený vstup do Spa&Aquaparku, 2x vstup do
Royal Bath (30 min.), volný vstup do bazénu Olympic
a do fitness
Léčebný pobyt Harmónia:
4x procedura (termoterapie, Smaragdová koupel, Zeus,
vanová koupel – standard), 4x 2-hodinový vstup do
Spa&Aquaparku, volný vstup do bazénu Olympic a do
fitness.
Léčebný pobyt Senior 60+:
vstupní vyšetření u lékaře, individuální léčebný program
(10 léčebných procedur na základě předpisu lékaře), volný
vstup do bazénu Olympic a do fitness.
Léčebný pobyt Klasik:
vstupní vyšetření u lékaře, individuální léčebný program
(21 léčebných procedur na základě doporučení lékaře),
volný vstup do bazénu Olympic a do fitness.
Léčebný pobyt Zlatá línie:
Konzultace s asistentkou výživy, konzultace s fitness
trenérem, denní měření parametrů tělesné hmotnosti,
individuální léčebný program (14 léčebných procedur
na základě doporučení lékaře), 3x za pobyt Bodyforming,
neomezený vstup do Spa&Aquaparku, volný vstup do
bazénu Olympic a do fitness.

Pobyt Spa & Aquapark 1–4 noci
Termín	LD Veľká Fatra****	LD Aqua**
	L	L
02.01.–23.12.
2 090
1 400
Cena na osobu / noc s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Pobyt je na 1–4 noci.
Pobyt Spa & Aquapark 5 a více nocí
Termín	LD Veľká Fatra****	LD Aqua**
	L 	L
02.01.–23.12.
1 825
1 240
Cena na osobu / noc s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí.
Wellness Víkend
Termín	LD Veľká Fatra****
	L
02.01.–09.04.
5 230
13.04.–23.12.
5 230
Cena na osobu / 2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Léčebný pobyt Harmónia
Termín	LD Veľká Fatra****	LD Aqua**
	L 	L
02.01.–23.12.
9 090
6 130
Cena na osobu / 4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Léčebný pobyt Senior 60+
Termín	LD Veľká Fatra****	LD Aqua**
	L 	L
02.01.–09.04.
9 110
6 600
13.04.–23.12.
9 110
6 600
Cena na osobu / 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Léčebný pobyt Klasik
Termín	LD Veľká Fatra****	LD Aqua**
	L 	L
02.01.–23.12.
14 600
11 280
Cena na osobu / 7 nocí s plnou penzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Léčebný pobyt Zlatá línie
Termín	LD Veľká Fatra ****
	L
02.01.–23.12.
14 970
Cena na osobu / 7 nocí s plnou penzí (speciální program
stravování s cílem optimalizace tělesné hmotnosti) a programem. Nástup možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
Penzion Maxim – Bojnice

Penzion Maxim se nachází v blízkosti města Bojnice,
které jsou známé svou dlouholetou historií, tradicí
a množstvím atrakcí, které určitě zaujmou celou
rodinu. Bojnice jsou velmi krásným a různorodým
městem, které jistě stojí za návštěvu a prozkoumání.
Množství památek a atrakcí, které můžete navštívit,
Vás jistě zaujmou. Bojnický zámek je proslavený svou
krásou, historií a nádhernou, zajímavou a jistě poučnou expozicí. Mimo jiné se na hradě přes sezónu konají různé akce, jako např. festival duchů a strašidel,
rytířské dny a noční prohlídky. V blízkosti zámku se
také nachází překrásná zoo, která je jednou z nejproslulejších na Slovensku. V lázních Bojnice je termální
bazén s teplotou vody 37 °C s celoročním provozem.
Penzion se skládá ze dvou budov. V přízemí je společenská místnost s barem a krbem, kde se podávají
snídaně.
Kromě ubytování nabízí penzion Maxim relax ve
vlastním wellness centru. Wellness je vybaveno
vířivkou a třemi saunami: finskou, infračervenou,
parní saunou a odpočívárnou. Součástí wellnes
centra je možnost masáží. Na recepci penzionu je
také možnost využít masážního křesla za poplatek.
Penzion nabízí bezdrátové připojení přes Wi-Fi, které
je dostupné na všech pokojích. Penzion také nabízí
parkování zdarma a garážové parkování za příplatek.
Konferenční místnost je součástí budovy a je vhodná
pro konání firemních setkání. Dále je pro hosty přístupná společenská místnost.

R020.042

Ubytování: Ve dvoulůžkových až třílůžkových pokojích s přistýlkou s vlastním sociálním zařízení a TV.
Některé pokoje mají kuchyňku.
Stravování: Vlastní strava. Snídaně formou bufetu
190 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 125 Kč/dítě
a snídaně.
Večeře formou jednotného teplého menu 190 Kč/
osoba a večeře, večeře dítě do 12 let 125 Kč/dítě
a večeře.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě.
Slevy: Parkování u penzionu zdarma, parkování
v garáži za poplatek.
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/3+1 1/1
05.01.–01.06. 580
465
405
990
01.06.–01.10.
695
540
465
1 155
01.10.–22.12.
580
465
405
990
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion Fontána – Bešeňová

R020.043

Penzion Fontána se nachází v centru obce Bešeňová,
cca 300 m od komplexu termálního koupaliště.
V penzionu je denní bar, restaurace, kavárna v zimní
zahradě, salónek, terasa grilem. V areálu penzionu je
dětské hřiště a uzamykatelné parkoviště.
Okolí poskytuje nespočetné množství turistických
tras a chodníků, a také cykloturistických tras. Vodním
sportům (jachtingu, surfování) se lze oddávat na vodní
nádrži Liptovská Mara. V Demänovské dolině najdete
nejrozsáhlejší jeskynní komplexy ve Střední Evropě. Za
památkami můžete vyrazit do Vlkolínce, jehož lidová
architektura je zařazená do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky,
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, mini chladničkou a připojením na internet.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou švédských stolů.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Snídaně pro
dítě do 3 let 155 Kč/dítě a snídaně.
Bonus:
10–40% sleva do termálního koupaliště Bešeňová

(s GO Pass kartou, 10% sleva v sezónu a až 40% sleva
v mimo sezónu)
20% sleva do Skiparku Malino Brdo Ružomberok
(pouze v zimním období)
10% sleva na Kúpele Lúčky
Slevová karta Liptov region card zdarma (karta obsahuje slevy od 10–50% na termální koupaliště, sport
a kulturu)
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 20 EUR/noc. Dětská postýlka
155 Kč/noc.

15% sleva na další zakoupené procedury v novém balneocentru, pitná kúra z pramene HGL-3 nebo Valentína
zdarma, Slevová karta Liptov Region Card zdarma. Parkování zdarma. Možnost výběru jednoho bonusu: 1x vstup
do venkovního bazénu na 2 hodiny nebo 1x vstup do
kardiofitness nebo 1x vstup do solné jeskyně nebo 50%
sleva na 1 dokoupenou proceduru.
Víkendový pobyt:
Konzultace s lékařem, 3 léčebné procedury za pobyt
a 2x vstup do bazénů za pobyt dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod. vnitřní bazén. 1x vstup do
vitálního světa na 60 min. za pobyt, 15% sleva na další
zakoupené procedury v novém balneocentru, pitná kúra
z pramene HGL-3 nebo Valentína zdarma, Slevová karta
Liptov Region Card zdarma. Parkování zdarma.
Víkendový pobyt Plus:
Konzultace s lékařem, 4 léčebné procedury za pobyt

a 3x vstup do bazénů za pobyt dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod. vnitřní bazén. 1x vstup do
vitálního světa na 60 min. za pobyt, 15% sleva na další
zakoupené procedury v novém balneocentru, pitná kúra
z pramene HGL-3 nebo Valentína zdarma, Slevová karta
Liptov Region Card zdarma. Parkování zdarma.
Aqua – Vital pobyt:
Konzultace s lékařem, průměrně 1 léčebná procedura
za noc, 2x AQUA – VITAL Balíček na 2 hodiny za každou
noc pobytu (vnitřní bazény + venkovní bazény + vitální
svět), 15% sleva na další zakoupené procedury v novém
balneocentru, pitná kúra z pramene HGL-3 nebo Valentína zdarma, Slevová karta Liptov Region Card zdarma.
Parkování zdarma. Možnost výběru jednoho bonusu:
1x vstup do venkovního bazénu na 2 hodiny nebo 1x
vstup do kardiofitness nebo 1x vstup do solné jeskyně
nebo 50% sleva na 1 dokoupenou proceduru.

Rekreační pobyt
Termín	KH Choč, KH Kubo, Dependance Maja,
Dependance Liptov Cyril, Adam, Diana
L	
D 6–12	L	
D 6–12
02.01.–21.12. 1 410 990
1 130
790
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Léčebný pobyt Klasik
Termín	KH Choč, KH Kubo, Dependance Maja,
Dependance Liptov Cyril, Adam, Diana
	L	L
02.01.–01.06.
1 990
1 880
01.06.–01.10.
2 390
2 190
01.10.–21.12.
1 990
1 880
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Pobyt začíná
večeří a končí snídani. Minimální délka pobytu je 5 nocí. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Aqua – Vital pobyt
Termín	KH Choč, KH Kubo, Dependance Maja,
Dependance Liptov Cyril, Adam, Diana
	L	L
02.01.–21.12.
1 860
1 720
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Pobyt začíná obědem a končí snídani. Nástup na pobyt je možný
v neděli–středu s minimální délkou pobytu 2 noci, nástup
na pobyt je možný ve čtvrtek–sobotu s minimální délkou
pobytu 4 noc1.

Léčebný pobyt senior 60+
Termín	KH Choč, KH Kubo, Dependance Maja,
Dependance Liptov Cyril, Adam, Diana
	L	L
02.01.–01.06.
1 820
1 570
01.06.–01.10.
1 940
1 770
01.10.–21.12.
1 820
1 570
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Pobyt začíná
obědem a končí snídani. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu je 5 nocí.
Víkendový pobyt
Termín	KH Choč, KH Kubo, Dependance Maja,
Dependance Liptov Cyril, Adam, Diana
	L	L
02.01.–21.12.
4 490
4 070
Cena za osobu/2 noci s plnou penzí a programem. Nástup
na pobyt je v pátek (pá–ne). Pobyt začíná večeří a končí
snídaní.
Víkendový pobyt plus
Termín	KH Choč, KH Kubo, Dependance Maja,
Dependance Liptov Cyril, Adam, Diana
	L	L
02.01.–21.12.
6 740
6 060
Cena za osobu/3 noci s plnou penzí a programem. Nástup
na pobyt je ve čtvrtek (čt–ne). Pobyt začíná večeří a končí
snídaní.

Termín	L	
D 12
P D 3–12 P
02.01.–08.03. 990
925
695
530
08.03.–09.04. 935
870
695
530
09.04.–13.04. 990
925
695
530
13.04.–01.05. 935
870
695
530
01.05.–10.05.
990
925
695
530
10.05.–26.06. 935
870
695
530
26.06.–01.09. 990
925
695
530
01.09.–14.12.
935
870
695
530
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Kúpele Lúčky – Lúčky (6 km od Bešeňové)
Dítě d

o 6 le
t
ZDARMA

term
v cenáěly
Kúpeľný hotel Choč
Lázně Lúčky leží v horské dolině pod úbočím Choča,
na rozhraní Oravy a Liptova. Leči se zde především
ženské nemoci a poruchy plodnosti. Můžete využít
AQUA – VITAL Park, s bazénem a různými atrakcemi.
Ubytování:
Kúpeľný hotel Choč*** – ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, radiobudíkem, chladničkou
a připojením na internet.
Stravování je přímo v hotelu a do Balneoterapie se prochází 50 m prosklenou spojovací chodbou. V hotelu je výtah, jídelna, denní bar, zdravotní oddělení – vyšetřovna.
Dependance Maja**+ – nemá recepci, ubytování je
ve dvoulůžkových rekonstruovaných pokojích s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, radiobudíkem, chladničkou a připojením na internet. Stravování
je v KH Choč (cca 300 m). Na procedury se dochází do
Balneoterapie.
Dependance Cyril** – ve dvoulůžkových rekonstruovaných pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
telefonem, chladničkou a připojením na internet. Dependance byla rekonstruována v roce 2012 a je vzdálená od
KG Choč cca 100 m.
Dependance Liptov***+ – byla zrekonstruována
v roce 2013. Jsou zde jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, chladničkou, trezorem a připojením na internet. Depandance Liptov je spojená spojovací chodbou s lázeňským hotelem Choč a s Balneoterapii, kde se poskytují
procedury.
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R020.044
Dependance Adam*** – je dvoupatrová, bez výtahu, nemá recepci a nachází se pod lesem cca 100 m od
Balneoterapie. Má jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
s možnosti přistýlky. Pokoje mají vlastní sociální zařízení,
telefon a připojení na internet.
Stravování: Dle druhu pobytu. Plná penze formou bufetových stolů. Rekreační pobyt je se snídani s možností
dokoupení večeře 240 Kč/osoba a večeře, oběd 240 Kč/
osoba a oběd. U pobytů s plnou penzí není možná změna
na polopenzí, ale je možno vyžádat si obědový balíček
předem na stravování.
Slevy: Dítě do 18 měsíců bez nároku na lůžko zdarma.
Dítě 18 měsíců – 6 let bez nároku na lůžko se stravou
a vstup AQUA-VITAL Parku podle pobytu dospělé osoby
se kterou je dítě na pobytu 420 Kč/dítě a noc.
Dětí 6–12 let mají léčebný pobyt Junior (plná penze,
1x léčebná procedura za noc a 1x vstup do bazénů za noc)
1 270 Kč/dítě a noc.
Příplatky: Jednolůžkový pokoj v dependenci Adam
nebo Cyril 420 Kč / osoba a noc, v ostatních ubytovacích
zařízeních je příplatek 710 Kč/osoba a noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den (osoby od 14 let), platba na místě.
Léčebný pobyt Klasik:
Vstupní lékařská prohlídka, průměrně 3 léčebné procedury za noc dle předpisu lázeňského doktora na základě
momentálního zdravotního stavu klienta mimo neděle
a svátků. Denně vstup do bazénu dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod. vnitřní bazén.
15% sleva na další zakoupené procedury v novém balneocentru, pitná kúra z pramene HGL-3 nebo Valentína
zdarma, Slevová karta Liptov Region Card zdarma. Parkování zdarma. Možnost výběru jednoho bonusu: 1x vstup
do venkovního bazénu na 2 hodiny nebo 1x vstup do
kardiofitness nebo 1x vstup do solné jeskyně nebo 50%
sleva na 1 dokoupenou proceduru.
Léčebný pobyt senior 60+:
Vstupní lékařská prohlídka, v průměru 2 léčebné procedury za noc dle předpisu lázeňského doktora na základ
momentálního zdravotního stavu klienta mimo neděle
a svátků. Denně vstup do bazénu dle výběru: 2 hod. venkovní bazén nebo 1 hod. vnitřní bazén.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
Vila Michal – Liptovský Michal (900 m od termálního koupaliště Bešeňová)

Dítě

do 6 l
et
ZDARMA
Jen 900 m je vzdáleno termální koupaliště Vodní
park Bešeňová s celoročním provozem se svojí léčivou vodou.
Ubytování: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT. Pětilůžkový
rodinný pokoj se skládá ze dvou pokojů, každý s vlastním
sociálním zařízením, pokoje jsou propojené kuchyňkou.

R020.045

Do dvoulůžkového apartmánu lze přidat dvě přistýlky
(rozkládací gauč), navíc má vlastní kuchyňku.
Stravování: Vlastní strava. Vaření je možné v plně
vybavené společné kuchyňce.
Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko ZDARMA.
Dětská postýlka ZDARMA.
Příplatky: Rekreační poplatek 0,3 EUR/osoba a den,
platba na místě. Pobyt se psem 10 EUR/pobyt. Pobyt
na 1 noc +30 %. Pobyt jedné osoby ve dvoulůžkovém
pokoji +80%.
Termín	L 1/2, 1/3 a 1/4	L 1/5	Ap 1/2
P
02.01.–01.04.
475
425
555
265
01.04.–09.04.
425
370
505
265
14.04.–01.07.
425
370
505
265
01.07.–01.10.
475
425
555
265
01.10.–01.12.
425
370
505
265
01.12.–22.12.
475
425
555
265
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Hotel Harmonia – Partizánska Ľupča (4 km od Bešeňové)

R020.047

Penzion Šindléry – Partizánska Ľupča (4 km od Bešeňové)

R020.046

pro hosty, kteří vyžadují určitý standard a soukromí.
V penzionu se nachází společenská místnost s krbem,
ve které se podává polopenze (snídaně 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 dokoupení večeří 235 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
175 Kč/dítě a večeře.
Sleva: Parkování před penzionem zdarma. Celý penzion se zahradou a parkovištěm je oplocený.
Příplatky: Pobyt se psem cca 2 EUR/den. Rekreační
Penzión Šindléry se nachází v malebné tiché obci Par- poplatek 0,5 EUR/osoba a den. Neobsazené lůžko
tizánska Ľupča, obklopený panoramou Nízkých Tater. 415 Kč / lůžko a noc.
Jeho poloha umožní strávit dovolenou v přírodě a naTermín	L	
D 12
P
D 12 p
čerpat nové síly. Výhodou penzionu je, že se nachází
565
580
545
nedaleko termálního koupaliště v Bešeňové, které je 02.01.–20.12. 595
vhodné pro oddych a relaxaci. Penzion je charakte- Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
ristický rodinnou atmosférou. Ubytování je určené kdykoliv.

Apartmány Jarmila – Partizánska Ľupča (4 km od Bešeňové)

R020.048

pro děti. Možnost využití jacuzzi pro 4 osoby a infra
saunu pro 2 osoby.
Ubytování: V apartmánovém domě se nacházejí
dva apartmány, každý s vlastní vybavenou kuchyňkou a vlastním sociálním zařízením.
Apartmán v prvním poschodí má čtyřlůžkový pokoj s možností dvou přistýlek, pračkou (za poplatek), má 85 m2.
V podkroví je apartmán 45 m2 s dvoulůžkovým pokojem, s možností dvou přistýlek.
Stravování: Vlastní strava.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Parkování u objektu bez poplatku.
Hotel Harmonia se nachází v obci Partizánská Ľupča,
v polovině cesty mezi Ružomberkom a Liptovským
Mikulášom. Leží v nádherné přírodě podhůří Roháčů a Nízkých Tater, u vodní nádrže Liptovská Mara.
Nedaleko ubytování je vinárna, obchod a pizzerie.
Celoročně otevřené termální koupaliště v Bešeňové
vzdálené cca 4km a Aquapark Tatralandia vzdálený
cca 14 km. V zimním období je možno navštívit
Skipark Rožumberok (14 km) a Skicentrum Jasná
(20 km).
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýpřípravy jídel ve dvou společných plně vybavených
lek s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT.
kuchyních s jídelním koutem, vařičem, ledničkou, miStravování:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost krovlnkou. Možnost dokoupení večeří 225 Kč / osoba
a večeře, dítě do 14 let 170 Kč / dítě a večeře.
Slevy:
Parkování ve dvoře objektu zdarma. Pobyt se psem
zdarma.
Příplatky:
Pobyt jen na jednu noc 50 Kč/osoba a noc. Rekreační
poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na místě.
Termín	L 1/2 D 4–14 L	 P D 4–14 P	L 1/1
01.12.–01.05. 900 690 765 585 1 110
01.05.–01.10. 740 530 630 450 900
01.10.–02.01. 900 690 765 585 1 110
Cena za osobu/ noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Apartmánový dům Polónyi – Liptovská Teplá (1,8 km od Bešeňové)

R020.050

Ubytování: Ubytování v 6 apartmánech, dvou třílůžkových a čtyřech čtyřlůžkových. Každý apartmán
je vybaven vlastním sociálním zařízením, TV, plně
vybavenou kuchyňkou (lednička, plynový sporák
a kompletní sada nádobí) a připojení k internetu
přes Wi-Fi.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost vaření v plně vybavené kuchyňce v apartmánu.
Příplatky: Pobyt se psem není možný. Rekreační
poplatek 0,40 EUR/osoba a den, platba na místě.

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

Termín	L	
D 3–16	Neob. lůžko
02.01.–01.05.
380
315
165
01.05.–01.10.
350
285
165
01.10.–24.12.
380
315
165
24.12.–02.01.
565
495
495
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Apartmánový dům se nachází na okraji obce Partizánska Ľupča, 4 km od obce Bešeňová. Apartmánový
dům je vzdálen od Aquaparku Tatralandia jen 17 km
a Lázní Lúčky jen 11 km. Mezi vybavení apartmánového domu patří kachlová pec, TV, rádio a k dispozici
je i dřevěný zahradní nábytek. Na zahradě je můžete
využít altánek, lehátka, grill, houpačky a trampolínu

Termín	Ap. 1/2+1 	Ap. 1/2+2 	Ap. 1/4+2
02.01.–09.04. 2 145
2 145
3 300
14.04.–30.09. 1 190
1 520
2 145
30.09.–22.12. 2 145
2 145
3 300
Cena za celý apartmán a přistýlky/ noc s vlastní stravou.
Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 4 noci.

Vila pri Váhu – Liptovská Teplá (1,8 km od Bešeňové)

R020.049

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

postel). Pokoje s vlastním nebo společným sociálním
zařízením. Hostům je k dispozici společná kuchyň
a společenská místnost s televizí.
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. Možnost dokoupení stravy na místě.
Slevy:
Dítě do 1 roku bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Příplatky:
Neobsazené lůžko v chatě do počtu 4 lůžek 100%. Rekreační poplatek 0,4 EUR/den, platba na místě. Pes
5 EUR/den. Dětská postýlka 155 Kč/pobyt.
Vila
Termín	L	
P
04.01.–01.05.
450
340
01.05.–01.10.
420
340
01.10.–26.12.
450
340
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Chata
Termín
1–4 osob
5–8 osob
04.01.–01.05.
490
310
01.05.–01.10.
455
280
01.10.–26.12.
490
310
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
Apartmán Alena – Lisková (7 km od Bešeňové)

R020.051

Termální koupaliště Vincov les – Sládkovičovo

R020.052

Ubytování: Apartmán se skládá z dvoulůžkového
a dvoulůžkového pokoje s přistýlkou (obývací pokoj)
s vlastním sociální zařízením (masážní sprchový kout),
TV/SAT, plně vybavenou kuchyňkou (lednička, varná
konvice, sporák s troubou a mikrovlnka). Apartmán
se prodává celý nelze rozdělit na pokoje.
Stravování: Vlastní strava, možnost vaření v planě
vybavené kuchyňce.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc, platba na
místě. Pobyt se psem (malá rasa) 2 EUR/noc.

Apartmán se nachází v obci Lisková, 7 km od termálního koupaliště v Bešeňové. Jeho výhodná poloha
Vám zajistí, že k atrakcím v létě nebo zimě, to budete
mít pár kilometrů. Nejbližší restaurace je vzdálená
200 m od apartmánu.

Termín	Apartmán 1/4+1
01.12.–01.02.
1 650
01.02.–01.06.
1 320
01.06.–01.10.
1 650
01.10.–01.12.
1 320
Cena za apartmán/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Apartmány Podhájska I. – Podhájska

R020.053

pokoj. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení.
V domě je velká kompletně vybavená kuchyň.
Stravování: Vlastní strava.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky: Pokoj obsazený jednou osobou příplatek 200 Kč/pokoj a noc. Pobyt na 2 noci za příplatek
70 Kč/osoba a noc. Rekreační poplatek 0,50 EUR/
osoba a den, platba na místě. Pobyt se psem malá
rasa 5 EUR/den, větší rasa 8 EUR/den.
Apartmánové domy jsou vzdálené 750 m o termálního koupaliště. Voda z geotermálního pramene má
blahodárné účinky na celý organizmus.
Ubytování: Ve dvou apartmánových domech:
V prvním domě jsou dva čtyřlůžkové pokoje, pro tyto
pokoje je společné sociální zařízení (koupena + WC)
a kompletně vybavená kuchyň.
V druhém domě jsou dva čtyřlůžkové a jeden třílůžkový

Penzion Jople – Podhájska

Zkrácený pobyt	L
D 2–8
D 8–12
02.01.–22.12.
370
250
285
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci, u Silvestrového termínu 4 noci. Pobyt na 2 noci za příplatek
70 Kč/osoba a noc.
Týdenní pobyt 	L	
D 2–8
D 8–12
02.01.–22.12.
330
250
285
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup: v týdenních
cyklech s nástupem v sobotu. Minimální délka pobytu je
7 nocí.

R020.054

Pokoje na poschodí mají balkon a v přízemí bezbariérový vstup.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Na ověření možnost dokoupení večeře 250 Kč / osoba
a večeře (hlavní jídlo, polévka, dezert nebo zeleninový salát). Večeře se podávají od 8 osob v penzionu.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko se snídaní ZDARMA.
Příplatky: Jednolůžkový pokoj 220 Kč/osoba a noc.
Penzion Jople se nachází v obci Podhajská, vzdáleny 10 Příplatek za pokoj s balkonem v 6. až 9. měsíci 65 Kč/
minut chůze od koupaliště. V penzionu je jídelna s vý- pokoj a noc. Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den,
hledem do dvora a na terasu, letní terasa se zahradním platba na místě.
krbem, víceúčelové hřiště s umělým povrchem.
Termín	L	
D 3–12
P D 3–12 P
Minimální délka pobytu:
02.01.–01.06. 655
575
425
340
2 noci v období 02.01.–01.05.2020
01.06.–01.10.
740
660
455
370
4 noci v období 01.05.–31.10.2020
01.10.–28.12.
655
575
425
340
2 noci v období 31.10.–28.12.2020
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s možností Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením a TV. kdykoli. Minimální délka pobytu viz tabulka.

Penzion Karen – Podhájska

R020.056
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 155 Kč/osoba a snídaně, poloviční
porce pro dítě do 6 let 80 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. Pobyt na 2 noci 01.07.–01.09. za příplatek
55 Kč/osoba a noc.

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 půjčovnu kol a skútrů.
Ubytování:
V dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním

20

Termální koupaliště se nachází na Jižním Slovensku,
cca 42 km od Bratislavy. Chatová osada se nachází
přímo v areálu koupaliště, je ideálním místem pro
rodinnou dovolenou.
V areálu je termální vrt, z kterého vytéká voda o teplotě
62 °C, která příznivě působí na celkové uvolnění organizmu a při poruchách pohybového ústrojí.
Je zde vybudováno 5 bazénů (plavecký, dva 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

Termín	L	
P
D 3–6 P
01.06.–01.07.
400
270
220
01.07.–01.09.
430
270
220
01.09.–11.10.
400
270
220
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v termínu 01.07.–01.09. je minimální délka pobytu 3 noci (pobyt
na 2 noci za příplatek).

gauč pro 2 osoby + možnost přistýlky (omezení prostoru), obývací část je spojená s kuchyňským koutem
(dřez, lednička a dvouplotýnka) a vlastní sociální zařízení. Před chatkou je venkovní posezení. Minimálně
pro 4 osoby (při menším obsazení se platí neobsazené
lůžka), maximálně pro 5 osob.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
večeře výběr z několika menu). Příprava jídla v chatce
v kuchyňském koutu.
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 6 EUR/dospělý a den,
dítě 3–14 let 3 EUR/dítě a den, platba na místě.
Rekreační pobyt 7 nocí
Termín	L	 D 3–14
P D 3–14P	Neob. L
01.01.–27.06. 3 340 2 950 2 950 2 560 990
27.06.–29.08. 3 740 3 340 3 340 2 950 790
29.08.–31.12. 3 340 2 950 2 950 2 560 990
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
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 D 3–14P	Neob. L
01.01.–27.06. 535 480 480 425 115
27.06.–29.08. 590 535 535 480
85
29.08.–31.12. 535 480 480 425 115
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální obsazení chatky jsou 2 osoby, poté se platí neobsazené lůžko do počtu 4 lůžek.

Studia ALFA a dřevěnice podhájska – Podhájska

R020.055

Příplatky: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den.
Pes 3 EUR/den.

Studia Alfa
Studia ALFA se nachází přímo v obci Podhájska, vzdálené cca 600 m od železniční a autobusové zastávky.
Studia jsou vzdálené cca 1000 m od termálního koupaliště s bazény. Hosté mohou využít venkovního
posezení s krbem.
Ubytování: Dvoulůžkové, třílůžkové, čtyřlůžkové
studia v zelené budově a čtyřlůžkové pokoje ve srubu
s vlastním sociálním zařízením (WC, sprcha), TV, kuchyňským koutem se základním vybavením, ledničkou, vařičem a připojením na internet přes Wi–Fi.
Stravování:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňském koutu.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Parkovné se nehradí.
Bonus: 10% sleva na celodenní stravu v areálu termálního koupaliště. 20% sleva na permanentku do Římských
lázní u pobytu na 3–5 nocí. 40% sleva na permanentku
do Římských lázní u pobytu na 6 a více nocí.

Studia – týdenní pobyt
Termín
obsazeno obsazeno 2 dosp. 2 dosp.
2 osob. 3 osob. + 1 dítě + 2 děti
			
do 15 let do 15 let
28.02.–18.10. 1 670 1 670 1 420 1 300
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zkrátit.
Studia – krátkodobý pobyt od 3 nocí
Termín
obsazeno obsazeno 2 dosp. 2 dosp.
2 osob. 3 osob. + 1 dítě + 2 děti
			
do 15 let do 15 let
28.02.–18.10.
280
280
230
210
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
Studia – seniorský týdenní pobyt
Termín
Studio obsazené
2 osobami
3 osobami
28.02.–18.10.
1 480
1 480
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zkrátit.
Dřevěnice – týdenní pobyt
Termín
obsazeno obsazeno 2 dosp. 2 dosp.
2 osob. 3 osob. + 1 dítě + 2 děti
			
do 15 let do 15 let
28.02.–18.10. 1 850 1 850 1 760 1 480
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zkrátit.
Dřevěnice – krátkodobý pobyt od 3 nocí
obsazeno obsazeno 2 dosp. 2 dosp.
TTermín
2 osob. 3 osob. + 1 dítě + 2 děti
			
do 15 let do 15 let
28.02.–18.10.
330
330
280
280
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
Dřevěnice – seniorský týdenní pobyt
Termín
Pokoj obsazený
3 osobami
4 osobami
28.02.–18.10.
1 850
1 480
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zkrátit.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
Apartmánový dům Relax – Podhájska

Akce
7=
6

Apartmánový dům se nachází v tišší části obce Podhájska 1 km od termálního koupaliště. 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:
V jednolůžkovém pokoji, dvoulůžkových pokojích
s možností až dvou přistýlek, třílůžkových pokojích,

Rekreační pobyt 1–3 noci
Termín	L
D 3–8
1/1	Neob. L
01.02.–30.11.
400
300
400
200
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný
kdykoliv.
Rekreační pobyt 4 a více nocí
Termín	L	
D 3–8
1/1	Neob. L
01.02.–30.11.
365
265
365
200
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 4 noci.

Vilka Podhájčanka – Podhájska

Akce
7=
6

Vilka se nachází 200 m od termálního koupaliště, v tiché uličce a v příjemném prostředí se zelení. Pěkné
okolí vilky poskytuje příjemné a tiché prostředí i pro
sportovní vyžití. Vilka se skládá ze třech obytných
podlaží a krásné kvetoucí zahrady s možností grilování a jezírkem s kaskádou. Apartmány ve vilce
Podhájčance jsou příjemně zařízeny, jejich velkou
výhodou je pohled do kvetoucí zahrady a velké terasy
s výhledem na okrasnou zahrádku a okolí.
Můžete využít velkou společenskou místnost, venkovní posezení s možností grilování s příjemnou
atmosférou. Pro děti je připravené dětské hřiště

R020.057

R020.059
s trampolínou, houpačkami a houpací sítí.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, mini kuchyňkou a balkonem nebo terasou.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo vlastní strava. Příprava
jídla v kuchyňce pokoje.
Slevy:
Dítě do 5 let bez nároku na lůžko zdarma.
Akce 7=6 – 7 nocí za cenu pobytu na 6 nocí, 1 noc
zdarma.
Pokoj musí být obsazený min. dvěma dospělými
osobami.
Příplatky:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se zvířetem není povolen.

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

Penzion Iveta – Radava (2,1 km od Podhájské)

R020.061

Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 0,50 EUR/osoba
a den, platba na místě. Pobyt se psem 7 EUR/den
(ubytování jen v podkrovních pokojích). Dětská postýlka 160 Kč/noc.
Bonus: 10% sleva na wellness, bowling, solnou
jeskyni a tenisový kurt. Zdarma používání bazénu
(v letních měsících), fotbalového hřiště, plážového
volejbalového hřiště, relax park, venkovní fitpark.
Rekreační pobyt se snídaní
Termín	L
D 3–15	L 1/1
02.01.–22.12.
730
680
1 060
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 3–15	L 1/1
02.01.–22.12.
860
780
1 190
Cena na osobu/ noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion Termál se nachází v centru obce, cca 500 metrů
od termálního koupaliště. V penzionu je společenská
místnost s krbem a venkovní posezení s grilem. Okolí
penzionu je vhodné pro pěší i cykloturistiku. V Obci
Podhájská je voda z geotermálního pramene, která má
blahodárné účinky na celý organizmus. Podrobné studie
prokázaly, že má hlubší a trvalejší regenerační efekty
jako voda z Mrtvého moře. Účinky této termální vody
využívají k regeneraci sportovci a lidé s chorobami pohybového ústrojí, dýchacích cest a kožních onemocnění.
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.

R020.058

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, připojení k internetu přes Wi-Fi a TV/SAT.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost vaření v kuchyňce přímo
v apartmánových domcích, apartmánu a chatkách.
Slevy: Dítě do 5 let bez nároku na lůžko zdarma. Parkování v objektu zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den,
platba na místě. Pobyt se psem 1 EUR/noc, platba na
místě. Ubytování se psem (malé a střední plemena
max. 2ks) je možné pouze ve třílůžkové chatce nebo
ve dvoulůžkovém apartmánu s vlastním vchodem.

Týdenní pobyt 	L a,b,c
D 5–12 a,b,c
27.06.–15.08.
2 090
1 390
Cena za osobu/týden s vlastní stravou. Nástup na pobyt
je v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Pobyt nelze
zkrátit.
Krátkodobý pobyt	L a,b,c
D 5–12 a,b,c
15.10.–31.03.
240
140
31.03.–27.06.
310
210
15.08.–15.10.
310
210
15.10.–31.03.
240
140
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion Termál – Podhájska

Rekreační pobyt s vlastní stravou
Termín	L	
D 5–15
1/1
30.04.–20.10.
495
330
660
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
15.01.–01.04.
495
330
660
10.11.–15.12.
495
330
660
Cena na osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci. Akce 7=6 nocí.
Při akci 7=6 nocí je nutné připočíst sedmou snídani 155 Kč/
osoba a 95 Kč/dítě 5–15 let.

Penzion Iveta se nachází v malé obci Radava vzdálené
2,1 km od termálního koupaliště Podhájska. Penzion
nabízí klientům bar, restauraci, dětský koutek, biliár, TV
místnost, posilovnu, bowling, saunu, vířivky a jacuzzi.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s možností až
dvou přistýlek, vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
telefonem a internetem. Některé pokoje mají balkon.
Stravování: V ceně pobytu je snídaně nebo poloPodhájska
penze (snídaně formou bufetuDřevěnice
a večeře výběr
z menu).

Apartmány a chatky Podhájská II. – Podhájska

čtyřlůžkových pokojích a čtyřlůžkových apartmánech
s oddělenými ložnicemi. Jeden čtyřlůžkový pokoj má
poschoďovou postel. Pokoje i apartmány mají vlastní
sociální zařízení, plně vybavenou kuchyňku a TV.
Stravování: Vlastní strava.
Slevy: Akce 7=6 nocí (1 noc zdarma), platí celoročně.
Parkování u apartmánového domu zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den,
platba na místě. Pobyt není možný se psem.

R020.060

c) V letním studiu u penzionu, které se skládá ze dvou
dvoulůžkových pokojů s možností přistýlky, se společným sociálním zařízením a kuchyňkou.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost vaření přímo v penzionu. Možnost dokoupení kontinentálních snídaní 130 Kč/osoba
a snídaně, dítě 3–10 let 100 Kč/dítě a snídaně.
Slevy:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma. Dětská cena
platí v doprovodu dvou dospělých osob na pokoji.
Příplatky:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt na jednu noc 80 Kč/osoba a noc.
Rekreační pobyt 2–4 noci
Termín	L
D 4–8 D 8–13 1/1
02.01.–01.05. 450
170
330
500
01.05.–01.07.
415
170
330
500
01.07.–01.09.
495
170
330
500
01.09.–22.12.
450
170
330
500
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, maximálně 4 noci.
Rekreační pobyt 5 a více nocí
Termín	L
D 4–8 D 8–13 1/1
02.01.–01.05. 445
165
330
495
01.05.–01.07.
415
165
330
495
01.07.–22.12.
445
165
330
495
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
Studia Petra – Štúrovo

%
až 10
Sleavvčaasný nákup

R020.062

z

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slovensku. Řeka Dunaj, Hron, Ipeľ i síť vodních nádrží
v okolí působí příznivě na prostředí okolí. Příroda
Štúrova láká návštěvníky svým nádherným přírodním prostředím a termálním koupalištěm. V blízkosti
města se nachází několik přírodních pozoruhodností.
V letních měsících poskytuje oddych turistům jedno
z největších koupališť na Slovensku VADAŠ. Při něm
vyvírá pramen vody, teplý 38˚C. Studia se nacházejí
10 minut chůze od termálního koupaliště a také centra Štúrova.
Ubytování:
Ve čtyřech studiích pro 2–4 osoby, každé studium
má kuchyňský kout, vlastní sociální zařízení, TV,
připojení k internetu přes Wi-Fi, balkón nebo terasu.
Studia jsou komfortně zařízená.

Apartmány Forró II. – Veľký Meder

%
až 10
Sleavvčaasný nákup
z

Stravování: Vlastní strava.
Slevy:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko a služby zdarma.
Parkování zdarma. Sleva 10% při zakoupení pobytu do 30.03.2020, platí jen při pobytu na 7 nocí,
pobyt musí být celý zaplacen.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 9 EUR/den (pes nemá povolený vstup do termálního koupaliště). Poplatek cca
4,5 EUR/osoba a den za tobogány, 2 EUR za čipové
karty a 5 EUR za lehátka a slunečník.
Rekreační pobyt
Termín
Studio 2–4
02.01.–31.03.
955
31.03.–08.04.
990
14.04.–26.05.
990
26.05.–09.06.
1 060
09.06.–30.06.
1 240
30.06.–30.08.
1 760
30.08.–15.09.
990
15.09.–23.12.
955
27.12.–02.01.
1 760
Cena za celé studio/noc s vlastní stravou. 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.

Apartmány pri starom dube – Veľký Meder

Ubytování se nachází vedle lesoparku, cca 200 m od
termálního koupaliště. Možnost venkovního posezení pro každý apartmán a využití zahradního grilu.
Úschovna kol.
Ubytování:
Ve dvou apartmánech.

Dům Petra – Štúrovo

R020.064

1) šestilůžkový apartmán se dvěma přistýlkami,
má dva třílůžkové pokoje a obývací místnost s velkou
rozkládací sedačkou pro dvě osoby.
2) třílůžkový apartmán s manželkou postelí
a jedním lůžkem.
Oba apartmány mají vlastní sociální zařízení, TV, plně
vybavenou kuchyňku a terasu.
Stravování:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňce apartmánu.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Parkování ve dvoře (max. 3 auta) zdarma.
Pobyt není možný se psem.
Termín	L 1/3	L 1/6+2
01.01.–31.12.
330
330
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. V termínu 27.06.–29.08. nástup v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Minimální obsazenost
šestilůžkového apartmánu jsou 4 osoby.

R020.066

Štúrovo se rozkládá na levém břehu Dunaje. Město
a jeho blízké okolí jsou nejteplejší oblastí ve Slovensku.
Řeka Dunaj, Hron, Ipeľ i síť vodních nádrží v okolí působí příznivě na prostředí okolí. Příroda Štúrova láká
návštěvníky svým nádherným přírodním prostředím
a termálním koupalištěm. V blízkosti města se nachází
několik přírodních pozoruhodností. V letních měsících
poskytuje oddych turistům jedno z největších koupališť na Slovensku VADAŠ. Při něm vyvírá pramen vody,
teplý 38˚C. Dům Petra se nachází ve vilové čtvrti poblíž
studií Petra, vzdálených cca 10 minut pěší chůzí od
centra a termálního koupaliště. V suterénu se nachází
velká společenská místnost, bar, velká kompletně vybavená kuchyňka a dvě WC.
Ubytování:
Přízemí: Apartmán pro 7–8 osob – pokoje č.1 –
1/3, pokoj č.2 – 1/2, pokoj č.3 – 1/2, pokoj č.4 – 1/2,
kompletně vybavena kuchyňka s jídelním koutem,

Apartmány se nacházejí 150 m od termálního koupaliště. Před apartmány můžete využít zahradní gril. Je
zde k dispozici také úschovna kol.
Ubytování: Ve třech dvoulůžkových apartmánech
s možností až dvou přistýlek (roztahovací sedací
souprava) a dvoulůžkovém studiu. Apartmány i studio mají plně vybavenou kuchyňkou, vlastní sociální
zařízení, LED TV/SAT a Wi-Fi. V kuchyňce je k dispozici mikrovlnná trouba, keramická varná deska,
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Termín	Ap. 7–8	Ap. 6
02.01.–31.03.
1 520
1 450
31.03.–08.04.
1 700
1 450
14.04.–26.05.
1 700
1 450
26.05.–09.06.
1 770
1 590
09.06.–30.06.
1 910
1 735
30.06.–30.08.
2 660
2 155
30.08.–15.09.
1 700
1 450
15.09.–23.12.
1 520
1 345
27.12.–02.01.
2 660
2 155
Cena za celý apartmán / noc s vlastní stravou. Nástup možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Apartmány Forró I. – Veľký Meder

R020.065
Stravování: Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňském koutu apartmá.
Slevy: Parkování a Wi-Fi zdarma.
Příplatky: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 70 Kč/
noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba
na místě. Pobyt s malým psem 7 EUR/den. Kauce
10 EUR za černý náramek.

Apartmány jsou vzdáleny 10 minut od celoročně otevřeného termálního koupaliště Thermalpark
Ubytování:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových apartmánech
(poschoďové postele) s plně vybavenou 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).

Termín	L	
D 3–12
MDP
03.01.–09.04.
270
220
2
09.04.–14.04.
290
220
3
14.04.–27.06.
290
220
2
27.06.–29.08.
290
220
7
29.08.–23.09.
290
220
2
23.09.–02.10.
290
220
3
02.10.–20.12.
270
220
2
20.12.–08.01.
290
220
3
Cena na osobu / noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Pobyty v červenci a srpnu s nástupem sobota–sobota.
MDP = Minimální délka pobytu.

Apartmány Aquasleep I. – Veľký Meder

rychlovarná konvice a lednička. Každý apartmán
i studio má samostatný vchod.
Stravování: Vlastní strava.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den.
Pobyt není možný se psem. Klimatizace 2 EUR/den.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 100 Kč/noc.
Slevy: Parkování a Wi-Fi zdarma.
Termín	L 1/2+2 Ap	L 1/2 St D 12 P Ap MDP
03.01.–09.04. 400
400
270
2
09.04.–14.04. 430
430
330
3
14.04.–27.06.
430
430
330
2
27.06–29.08.
430
430
330
7
29.08.–23.09. 430
430
330
2
23.09.–02.10.
430
430
330
3
02.10.–20.12.
400
400
270
2
20.12.–08.01.
430
430
330
3
Cena na osobu / noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Pobyty v červenci a srpnu s nástupem sobota–sobota.
MDP = Minimální délka pobytu.

R020.063
koupelna (vana, WC) a připojení k internetu přes Wi-Fi.
Podkroví: Apartmán pro 6 osob – pokoj č.5 – 1/2,
pokoj č.6 – 1/2, pokoj č.9 – 1/2, kompletně vybavena
kuchyňka s jídelním koutem, vlastní sociální zařízení
a připojení k internetu přes Wi-Fi.
Stravování:
Vlastní strava.
Slevy:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko a služby zdarma. Parkování zdarma. Sleva 10% při zakoupení pobytu
do 30.03.2020, platí jen při pobytu na 7 nocí, pobyt
musí být celý zaplacen.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě.
Pobyt se psem 9 EUR/den (pes nemá povolený vstup
do termálního koupaliště). Poplatek cca 4,5 EUR/osoba
a den za tobogány, 2 EUR za čipové karty a 5 EUR za lehátka a slunečník.

R020.067

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 vybaveny základním nádobím, ledničkou s mrazničkou, rychlovarnou konvicí,
elektrickým sporákem a mikrovlnkou.
Slevy: Parkování v uzavřeném areálu zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě.
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 zařízení. Na zahradě je možnost grilování a posezení na
zastřešené terase pro 15 osob.
Ubytování: Ve dvoulůžkových apartmánech

Termín	L	
D 10 P
01.01.–27.06.
350
190
27.06.–29.08.
430
190
29.08.–31.12.
350
190
Cena za osobu/ noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v období 27.06.–29.08.2020 je 7 nocí s nástupem v sobotu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
Apartmány Aquasleep II. – Veľký Meder

R020.068

Privát Márk – Veľký Meder

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 nádobím, ledničkou
s mrazničkou, rychlovarnou konvicí, elektrickým sporákem a mikrovlnkou.
Slevy: Parkování v uzavřeném areálu zdarma.
Apartmány se nacházejí v klidné části, 120 m od Příplatky:
termálního koupaliště. Areál je oplocený, vhodné Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
pro rodiny s dětmi. V apartmán ovém domě je spole- místě.
čenská místnost, sauna, fitness a kulečník. V letních
D 10 P
měsících můžete využít posezení v altáncích s mož- Termín	L	
01.01.–27.06.
370
190
ností grilování. Pro děti je k dispozici dětské hřiště
27.06.–29.08.
430
190
u apartmánů.
29.08.–31.12.
370
190
Ubytování:
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
Ve dvoulůžkových apartmánech s možností při- možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v obstýlky, vlastní sociální zařízení, mini bar, klimatizace dobí 27.06.–29.08.2020 je 7 nocí s nástupem v sobotu.

Penzion Ariel – Veľký Meder

R020.070
každá s vlastním sociálním zařízením) s obývacím pokojem s možností přistýlky pro dvě děti nebo jednu
dospělou osobu, kuchyňským koutem s TV.
Stravování: Vlastní strava.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den.
Slevy: Dětská postýlka pro dítě do 2 let bez lůžkovin
zdarma.

Penzion se nachází cca 500 m od termálního koupaliště, v tiché části města. Součástí penzionu je i pěkně
upravená zahrada. Parkování je možné v uzavřené
zahradě zdarma.
Ubytování: Ve dvou dvoulůžkových studiích s vlastním sociálním zařízením, TV a kuchyňským koutem.
Do jednoho studia lze přidat jednu přistýlku.
V jednom čtyřlůžkovém apartmánu (dvě ložnice,

Apartmány Family – Veľký Meder

Apartmány se nachází 150 metrů od termálního koupaliště v ulici Slnečná. Ubytování je v prostorných a elegantně zařízených pokojích a apartmánech s celkovou
kapacitou 28 pevných lůžek a 9 přistýlek. Možnost grilování, pro děti je na dvoře pískoviště a houpačka.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích a apartmánech s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou,
terasou nebo balkonem. V celém objektu je připojeni
k internetu přes Wi-Fi.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 220 Kč/osoba
a snídaně, dítě 3–12 let 155 Kč/dítě a snídaně. Možnost
dokoupení večeří 310 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
220 Kč/dítě a večeře. Stravování je zajištěno v hotelu
Orchidea.
Slevy: Parkování u objektu zdarma. Dítě do 3 let bez
nároku na lůžko zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Pobyt na jednu noc na dotaz.

Rekreační pobyt na 4 a více nocí
Termín		Studio 1/2+1			Apartmán 1/4+1
	L	 D 6 P P	L	 D 6 P P
01.01.–31.12. 300 200 300 420 200 370
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci.
Krátkodobý pobyt na 2–3 noci
Termín		Studio 1/2+1			Apartmán 1/4+1
	L	 D 6 P P	L	 D 6 P P
01.01.–31.12. 30 200 330 450 200 370
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R020.072
Rekreační pobyt 7 nocí
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/4
P	L 1/1
02.01.–09.04. 340 320 310 225 565
09.04.–14.04. 425 375 380 225 565
14.04.–01.05. 340 320 310 225 565
01.05.–12.05. 425 375 380 225 565
12.05.–13.06. 340 320 310 225 565
13.06.–18.07. 395 360 365 225 565
18.07.–15.08. 425 375 380 225 565
15.08.–19.09. 395 360 365 225 565
19.09.–26.09. 340 320 310 225 565
26.09.–29.09. 425 375 380 225 565
29.09.–24.10. 340 320 310 225 565
24.10.–28.10. 425 375 380 225 565
28.10.–26.12. 340 320 310 225 565
26.12.–02.01. 425 375 380 225 565
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv, mimo termín 27.06.–29.08.2020, kdy je nástup na pobyt v sobotu. Minimální délka pobytu je 7 nocí. §
Rekreační pobyt 5 a 6 nocí
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/4
P	L 1/1
02.01.–09.04. 340 320 310 225 565
09.04.–14.04. 425 375 380 225 565
14.04.–01.05. 340 320 310 225 565
01.05.–12.05. 425 375 380 225 565
12.05.–13.06. 340 320 310 225 565
13.06.–18.07. 425 375 365 225 565
18.07.–15.08. 425 375 380 225 565
15.08.–19.09. 425 375 365 225 565
19.09.–26.09. 340 320 310 225 565
26.09.–29.09. 425 375 380 225 565
29.09.–24.10. 340 320 310 225 565
24.10.–28.10. 425 375 380 225 565
28.10.–26.12. 340 320 310 225 565
26.12.–02.01. 425 375 380 225 565
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí.
Kratší pobyt než týdenní v termínu 27.06.–29.08.2020 bude
možné objednat 10 dní před nástupem.
§

Ceny u pobytů na 4 a méně nocí vám rádi sdělíme nebo najdete na www.rekrea.info.

R020.069
Ubytování se nachází v blízkosti středu města, cca
1 500 metrů od termálního koupaliště a cca 100 metrů od autobusové zastávky. Je to samostatná budova
ve dvoře domácích.
Ubytování:
Dva pokoje se čtyřmi lůžky s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT. Společná kuchyňka pro oba pokoje.
Stravování:
Vlastní strava, příprava jídel v kuchyňském koutku.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 1,7 EUR/den.
Slevy:
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Neobsazené lůžko bez příplatku.
Termín	L	
Celý objekt
02.01.–20.12.
280
1 440
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Penzion BADEN – Veľký Meder

R020.071

zahradní restaurace s hudbou a tanečními večírky
a bohatým výběrem speciálních jídel a nápojů.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky,
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT (35 programů) a připojení k internetu přes Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně, možnost dokoupení večeří
155 Kč/osoba a večeře.
Příplatky:
Jednolůžkový pokoj 140 Kč/noc, pobyt jen na jednu
noc 85 Kč/noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc,
Penzion se nachází v centru města Veľký Meder, byl platba na místě.
postaven v květnu 2004, aby vytvořil podmínky pro Slevy: Parkování u penzionu zdarma.
příjemně strávenou dovolenou, pohodu a rodinné
Termín	L	
P
prostředí.
02.01.–31.12.
545
430
Můžete zde také využít možnosti sportu a zábavy Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
v okolí: jízda na koni, turistika, výlety loďkou, te- kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, pobyt na
nis, wellness, fitness, v letní sezónu jsou otevřeny 1 noc za příplatek.

Apartmány Karmon Park – Veľký Meder

Nově vybudované apartmány se nachází cca 150
metrů od termálního koupaliště v Čičovské ulici.
Ubytování je v elegantně zařízených apartmánech
s celkovou kapacitou 56 lůžek. V areálu jsou dvě fotbalové hřiště, hřiště pro volejbal a nohejbal, dětské
pískoviště a možnost grilování.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových apartmánech
s vlastním sociálním zařízením, TV, kuchyňkou
(sporák, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice, kuchyňské nádobí), připojením k internetu
přes Wi-Fi a balkonem.
Stravování:
Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňce apartmá.
Možnost dokoupení snídaní 175 Kč / osoba a snídaně,
dítě do 12 let 135 Kč / dítě a snídaně, mimo období
01.07.–31.08.2020.

R020.073

Slevy:
10% sleva na vstup do termálů. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pes 3,5 EUR/den.

Termín
3 nocí a více
Do 2 nocí
	L	
D 3–12	L	
D 3–12
02.01.–10.04.
410
270
480
285
10.04.–14.04. 575
435
----14.04.–15.06.
410
270
480
285
15.06.–15.09.
480
285
535
410
15.09.–30.12.
410
270
480
285
30.12.–02.01.
575
435
----Cena za osobu/noc s vlastní stravou a parkováním. Nástup na pobyt je možný kdykoliv, mimo termín 27.06.–
29.08.2020, kdy je nástup na pobyt v sobotu

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
Vila Azur – Veľký Meder

R020.074

Apartmány Tímea – Veľký Meder

Stravování: Vlastní strava. Možnost dokoupení
snídaní 175 Kč / osoba a snídaně, dítě do 12 let 135 Kč
/ dítě a snídaně, mimo období 01.07.–31.08.2020.
Slevy: 10% sleva na vstup do termálů. Dítě do 3 let
bez nároku na lůžko zdarma.
Bonus: zdarma stolní fotbal, 1× denně 1 hod. tenisové hřiště (nutnost vlastního vybavení) a skluzavka
pro děti. Parkování u vily je zdarma.
Termín
3 nocí a více
Do 2 nocí
	L	
D 3–12	L	
D 3–12
02.01.–10.04.
410
270
480
285
10.04.–14.04. 575
435
----14.04.–15.06.
410
270
480
285
15.06.–15.09.
480
285
535
410
15.09.–30.12.
410
270
480
285
30.12.–02.01.
575
435
----Cena za osobu/noc s vlastní stravou a parkováním. Nástup na pobyt je možný kdykoliv, mimo termín 27.06.–
29.08.2020, kdy je nástup na pobyt v sobotu.

Vila Azur je nově postavený, útulný dům vhodný pro
všechny věkové kategorie. Hostům nabízí komfortní
ubytování ve Veľkém Mederu v blízkosti termálního
koupaliště, 600 m. Příjemná atmosféra v tichém prostředí a nově zrekonstruovaná vila zaručují perfektní
oddych a bezstarostný odpočinek.
Ubytování: Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s balkonem, koupelnou a WC, plynovým topením, kuchyňkou, TV, ledničkou aWi-Fi.

Apartmány Taktik – Veľký Meder

R020.076

Nově otevřené nadstandardní apartmány ve Veľkém
Mederu v příjemném prostředí se nacházejí 200 m
od termálního koupaliště s celoročním provozem.
U apartmánů můžete využít posezení na terase, gril,
pískoviště, houpačku a trampolínu.
Ubytování: Ve třílůžkových apartmánech a čtyřlůžkových apartmánech s možností přistýlky. Apartmány

Termín	Ap 1/2	Ap 1/3	Ap 1/4
02.01.–01.05.
660
830
990
01.05.–01.10.
730
1 160
1 320
01.10.–31.12.
660
990
1 160
Cena za celý apartmán/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
V termínu 27.06.–29.08.2020 pobyt lze jen od soboty do
soboty.

Apartmány Viola – Veľký Meder

R020.078

Apartmány Bereniké I. – Veľký Meder

Rekreační pobyt
2 a 3 noci
4 a více nocí
Termín	L	L
02.01.–31.12.
360
300
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. V období prázdnin červenec a srpen je minimální délka pobytu
7 nocí, pobyt vždy sobota–sobota.

R020.080

mají vlastní sociální zařízení, TV a také plně vybavenou
kuchyňku (plynový sporák/elektrický sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice). V každém
apartmánu je připojení k internetu přes Wi-Fi.
Stravování: Vlastní strava. Možnost vaření v kuchyňce,
kterou vlastní každý z apartmánů.
Možnost zakoupení snídaní 220 Kč/ osoba a den, dítě
do 12 let 155 Kč/ dítě a den, a večeří 310 Kč/ osoba a den
a dítě do 12 let 220 Kč/ dítě a den. Snídaně a večeře se
podávají v Hotelu Orchidea (vzdálený 600 m), hotel se
nachází 30 m od termálního koupaliště.
Apartmány Bereniké jsou komfortní ubytování ve Slevy: Parkování a Wi-Fi zdarma.
Veľkém Mederu, vzdálené 600 m od termálního kou- Příplatky: Pobyt se psem (malá rasa) 5 EUR/den,
paliště. Samotné apartmány jsou vhodné pro rodinné platba na místě.
a skupinové pobyty a to nejen svým umístěním, ale také Termín	L
vybavením celého objektu (venkovní posezení, gril, pís- 01.01.–31.12.
365
koviště, houpačka). Kapacita ubytování je 24 osob.
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je možný
Ubytování: Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůž- kdykoliv, mimo termín 27.06.–29.08.2020, kdy je nástup na
§
kových apartmánech s možností přistýlky. Apartmány pobyt v sobotu. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
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R020.077
Stravování:
Vlastní strava. Možnost vaření v plně vybaveném
kuchyňském koutu s ledničkou.
Slevy:
Parkování před apartmá zdarma. Dítě do 2 let bez
nároku na lůžko zdarma.
Příplatky: Pobyt není možný se psem. Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě. Neobsazené lůžko v apartmá do počtu dvou lůžek 100%.
Pobyt na 1 noc 100 Kč/osoba a noc, příplatek k pobytu na 2–3 noci.

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

Rekreační pobyt
4 a více nocí
2–3 noci
Termín	L	L
01.01.–01.05.
320
360
01.05.–01.10.
310
360
01.10.–31.12.
320
360
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. V období prázdnin červenec a srpen je minimální délka
pobytu 7 nocí, pobyt vždy sobota–sobota.

Apartmány Ladislav Kiss – Veľký Meder

má 300 m² a 1,3 m hloubky. Ve všech bazénech je
termální voda s teplotou 27º – 38º C.
Ubytování: Ve dvoulůžkovém, třílůžkovém a čtyřlůžkovém apartmá s vlastním sociálním zařízením,
kuchyňským koutem a TV/SAT.
Stravování: Vlastní strava. Možnost vaření v plně
vybaveném kuchyňském koutu s ledničkou a mikrovlnkou v apartmá.
Slevy: Parkování před apartmánem zdarma. Dítě do
2 let bez nároku na služby zdarma.
Příplatky: Pobyt není možný se psem. Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě.
Apartmány se nacházejí 10 minut chůze od termálního koupaliště, centrum je vzdálené 500 m. Termální
prameny mají velmi dobré léčebné účinky, zvláště na
pohybové ústrojí a velmi dobře působí i při léčení
chorob revmatického původu. Vodní plocha bazénů

Termín	L 1/3	L 1/4 D 3–12 1/3 D 3–12 1/4
02.01.–27.06. 345 345
265
265
27.06.–29.08. 380 330
380
330
29.08.–20.12. 345 345
265
265
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, parkováním a připojením k internetu přes Wi–Fi. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv mimo termín 27.06.–29.08.2020 pobyt lze jen od
soboty do soboty (nelze zkrátit). Dětská cena platí v doprovodu dvou dospělých osob.

Apartmány Andrea – Velký Meder

3 osobami. Ubytovací kapacita je 64 lůžek. Apartmány mají kompletně zařízený kuchyňský kout, TV/
SAT a sociální zařízení.
Stravování:
Vlastní strava, příprava jídel v kuchyňském koutu
apartmá.
Slevy:
Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den. Pobyt se
psem 5 EUR/den.
Nově postavený apartmány se nachází od termálního
koupaliště cca 250 m. Možnost grilování a parkování
ve dvoře areálu. Termální koupaliště je rozsáhlý,
v lese situovaný komplex s celoročním využitím.
Ubytování:
V apartmánu jsou čtyři lůžka (manželská postel a dvě
samostatné lůžka) Apartmán lze obsadit i 2 nebo

R020.075
jsou komfortní, vkusně a moderně zařízené. Každý
z nich je vybaven moderní kuchyňkou (lednička, mikrovlnka, rychlovarná konvice) televizorem, 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 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. V sezoně neobsazené lůžko v apartmá 100 %.

R020.079

Ubytování:
V prvním apartmánovém domě
je čtyřlůžkový apartmán se dvěma pokoji se společným
sociálním zařízením a kuchyňkou.
Ve druhém apartmánovém domě
v přízemí jsou dva dvoulůžkové apartmány, každý má
svůj vchod, vlastní sociální zařízení a kuchyňku. V podkroví je čtyřlůžkový apartmán, který má dva pokoje se
společným sociálním zařízením a kuchyňkou pro tyto
pokoje.
V každém apartmánu je TV/SAT. Ubytování je celkem
pro 12 osob.
Stravování: Vlastní strava. Příprava jídla v kuchyňce.
Termální koupaliště je rozsáhlý, v lese situovaný komplex s celoročním využitím. Zdejší léčivá termální voda
blahodárně působí na pohybové ústrojí včetně kloubů
a celkovou regeneraci lidského organizmu. Termální
koupaliště se nachází cca 10 min.

Rekreační pobyt
Termín	L	
P
Celý objekt
15.02.–01.11.
270
170
2 910
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci mimo
termín 27.06.–29.08.2020 kde je minimální délka pobytu
7 nocí a nástup na pobyt je možný jen v sobotu.

Apartmány Bereniké II. – Veľký Meder

Apartmány Bereniké II je komfortní ubytování ve
Veľkém Mederu, vzdálené cca 600 m od termálního
koupaliště. Nachází se v krásném prostředí u lesoparku
v blízkosti termálního koupaliště s vnitřními i vnějšími
bazény s teplotou 36–38 °C. Samotné apartmány jsou
vhodné pro rodinné a skupinové pobyty a to nejen
svým umístěním, ale také vybavením celého objektu
(venkovní posezení, gril, pískoviště, houpačka). Kapacita ubytování je 24 osob.

R020.081

Ubytování: Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových apartmánech s možností přistýlky. Apartmány
mají vlastní sociální zařízení, TV a také plně vybavenou
kuchyňku (plynový sporák/elektrický sporák, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice). V každém
apartmánu je připojení k internetu přes Wi-Fi.
Stravování: Vlastní strava. Možnost vaření v kuchyňce, kterou vlastní každý z apartmánů.
Možnost zakoupení snídaní 220 Kč/ osoba a den, dítě
do 12 let 155 Kč/ dítě a den, a večeří 310 Kč/ osoba a den
a dítě do 12 let 220 Kč/ dítě a den. Snídaně a večeře se
podávají v Hotelu Orchidea (vzdálený 600 m), hotel se
nachází 30 m od termálního koupaliště.
Slevy: Parkování a Wi-Fi zdarma.
Termín	L
01.01.–31.12.
365
Cena za osobu/ noc s vlastní stravou. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín 27.06.–29.08.2020, kdy je
nástup na pobyt v sobotu. Nástup možný kdykoliv.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
Penzion Györy – Veľký Meder

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

R020.082
4 pokojích a 1 rodinném pokoji je kuchyňský kout
s možností vlastního vaření. V rodinném pokoji jsou
3 lůžka s možností 2 přistýlek.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou švédského
stolu, večeře formou menu – 3 chody).
Slevy:
Parkování u penzionu zdarma. Dítě do 5 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky:
Pobyt se psem 3 EUR/den. Rekreační poplatek 1 EUR/
osoba a den, platba na místě. Neobsazené lůžko
310 Kč/noc.

Rekreační pobyt 5–7 nocí
Termín	L	
D 5–15
D 5–15 P
01.03.–27.06. 1 105
875
595
27.06.–29.08. 1 155
925
595
29.08.–22.12. 1 105
875
595
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu je 5 nocí. V termínech svátků
13.04., 01.05., 08.05., 05.07., 06.07., 28.09., 28.10. a 17.11.
platí cena celého pobytu jako o prázdninách u pobytu na
2–4 noci.
Rekreační pobyt 2–4 noci
Termín	L	
D 5–15 D 5–15 P MDP
01.03.–27.06. 1 105
875
595
2
27.06.–29.08. 1 290 1 060
595
4
29.08.–22.12. 1 105
875
595
2
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
MDP = Minimální délka pobytu. V termínech svátků 13.04.,
01.05., 08.05., 05.07., 06.07., 28.09., 28.10. a 17.11. platí
cena celého pobytu jako o prázdninách.

Wellness Hotel Orchidea – Veľký Meder

Dítě

do 5 l
et
ZDARMA
Hotel Orchidea*** je nový, nadstandardně vybavený
hotel a nachází se cca 20 m od vstupu do areálu termal parku ve Veľkém Mederu. V prostorách hotelu
naleznete wellness centrum, jehož součástí je: finská
sauna, parní sauna, solná kabina, turecké lázně, perličková koupel a relaxační bazén s protiproudem.
Ubytování: V moderně zařízených dvoulůžkových
pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním
zařízením, TV, telefonem a připojením na internet.
Některé pokoje mají balkón.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou švédského stolu. Možnost dokoupení večeří formou menu
260 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let (poloviční porce)
185 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Děti do 5 let bez nároku na lůžko se snídaní
zdarma. U balíčků se vstupy, dítě 3–5 let nemá v ceně
vstup na termální koupaliště, pokud je bez nároku
na lůžko.
Příplatky: Dětská postýlka 250 Kč/noc. Příplatek za
pobyt na méně než 3 noci 125 Kč/osoba a noc. Pobyt
není možný se psem.
Pobyt Harmonia:
1x vital balíček s láhví vína na pokoj.
2 noci – 1x celodenní vstup na termální koupaliště.
3 noci – 2x celodenní vstup na termální koupaliště.
4 noci – 3x celodenní vstup na termální koupaliště.
5 nocí – 4x celodenní vstup na termální koupaliště.
6 nocí – 5x celodenní vstup na termální koupaliště.
7 nocí – 6x celodenní vstup na termální koupaliště.
Možnost výběru mezi celodenní vstup na termální

R020.084

koupaliště nebo 2 hodinový vstup do hotelového
wellness centra.
Pobyt perfektní relax: 1× minibar v ceně pobytu
(2× cola, 2× minerálka, 1× sekt, 1× pivo a oříšky),
pro dámy: luxusní detoxikace těla, pro pány: bylinková antistresová masáž (30 min.). 1× celodenní
vstup na termální koupaliště, 1× perličková koupel
s koktejlem. Rekreační poplatek a parkování.
Pobyt Essencial: Láhev vína, 3 hodinový wellness
svět, pro dámu: kosmetické ošetření a aroma masáž
(30 min.), pro pána: kosmetické ošetření a sportovní
masáž (30 min.). Rekreační poplatek a parkování.
Pobyt pro labužníky: Láhev vína, 3× snídaně, 2×
lunchtime (zapékaný sendvič se sklenicí piva 0,3l)
druhý a třetí den od 12:00–15:00, 3× večeře formou
menu, 2× celodenní vstup na koupaliště a 1× celotělová masáž (1 hod.). Rekreační poplatek a parkování.
Rekreační pobyt
Termín	L	
P
D 5–12 P 1/1
01.01.–31.12. 1 270
925
715
1 720
Cena za osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 3 noci (1 a 2 noci s příplatkem).
Pobyt Harmonia
Termín	L	
D 12 P D 12–15 P 1/1
01.01.–31.12. 1 900 1 170 1 420 2 675
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Pobyt perfektní relax
Termín	L	
P muž
P žena
01.01.–31.12.
4 620
3 665
4 190
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.
Pobyt Essencial
Termín	L	
P muž
P žena
01.01.–31.12. 4 785
3 700
4 060
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.
Pobyt pro labužníky
Termín	L	
P
1/1
01.01.–31.12.
6 585
5 280
8 515
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem, rekreačním
poplatkem a parkováním. Nástup možný kdykoliv.

Vila Anna – Veľký Meder

Vila je situovaná v bezprostřední blízkosti (cca 60 m)
od termálního koupaliště Termal Park Veľký Meder.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
ledničkou a připojením k internetu přes Wi-Fi. Rodinný pokoj se skládá ze dvou lůžek a dvou přistýlek
(roztahovací gauč). Pokoje v prvním poschodí mají
terasu. Na každém poschodí je k dispozici plně vybavená kuchyňka.
Stravování: Vlastní strava. Stravování je poskytováno v hotelu Orchidea (cca 30 m). Snídaně 220 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 155 Kč/dítě a snídaně.
Večeře 310 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 220 Kč/
dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu
zdarma. Parkování zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě.
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Rekreační pobyt 7 nocí
Termín	L
P
D 3–12 P 1/1
06.01.–10.04.
320
270
215
505
10.04.–14.04. 370
270
240
595
14.04.–20.06. 320
270
215
505
20.06.–13.09.
370
270
240
595
13.09.–25.12.
320
270
215
505
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 7 nocí.
§
Rekreační pobyt 3–6 nocí
Termín	L
P
D 3–12 P 1/1
06.01.–10.04.
320
270
215
505
10.04.–14.04. 370
270
240
595
14.04.–20.06. 320
270
215
505
20.06.–13.09. 400
295
270
635
13.09.–25.12.
320
270
215
505
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci, maximálně 6 nocí.
§
Rekreační pobyt 2 nocí
Termín	L
P
D 3–12 P 1/1
06.01.–10.04.
370
320
270
555
10.04.–14.04. 430
320
295
650
14.04.–20.06. 370
320
270
555
20.06.–13.09.
450
345
320
690
13.09.–25.12.
370
320
270
555
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Pobyt lze na 2 noci.
§

Apartmány Emma – Patince

Apartmány se nacházejí v areálu termálního koupaliště Patince. V areálu se nachází venkovní a vnitřní
bazény, tobogany, volejbalové hřiště a další.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových apartmánech
s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a plně vybavenou kuchyňkou (lednička,
mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, nádobí
a hrnce).
Stravování:
Vlastní strava. Možnost přípravy jídla ve vlastní kuchyňce apartmánu. Možnost dokoupení polopenze
v restauraci Thermal (50 m od apartmánů), platba
na místě.
Příplatky:
Parkovné povinné cca 20 EUR/týden.
Pro týdenní pobyty vstup k venkovním bazénům cca
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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.

Termín	Apartmán 1/2	Apartmán 1/4
P
01.04.–01.09.
990
1 690
ZDARMA
Cena za celé apartmá/noc s vlastní stravou, klimatizací a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v termínu 27.06.–
01.09.2020 min. délka pobytu je 7 nocí.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
Hotel Thermalpark – Dunajská Streda (v areálu termálního koupaliště)

Akce
7=
6

Sleva
10 %

pro se

nior y

6 0+

term
v cenáěly

Hotel Thermalpark se nachází přímo v hlavní
budově rekreačního komplexu Thermalpark
Dunajská Streda, odkud hosty dělí od bazénů,
masážního centra a saunového světa pouze pár
kroků. Na ploše 18 hektarů se nachází 4 vnitřní
a 6 venkovních bazénů s mineralizovanou
léčivou a termální vodou s teplotou od 26 do
39 °C, která má příznivé účinky při potížích
pohybového ústrojí. Milovníkům pohybu jsou
určeny sportovní hřiště jakož i přírodní jezero
s možností koupání, rybolovu a nemotorizovaných vodních sportů. Nabídku Thermalparku
doplňuje nové masážní centrum a saunový svět
pro bezkonkurenční odpočinek a uvolnění.
Pro malé děti nabízí koupaliště vyžití v dětském
bazénu se zábavnou skluzavkou a dětský letní
klub s pestrým programem. Větší nadšenci
adrenalinu a zábavy mají možnost vyzkoušet
tobogánovou věž se sedmi tobogány. Milovníci
pohybu jsou v hlavní sezóně očekávání na sportovních hřištích (plážový minigolf, multifunkční
hřiště, stolní tenis, venkovní šachy).
Ubytování:
Dvoulůžkový pokoj Standard (19 m²) je
moderně zařízený pokoj s velkou manželskou

postelí, která poskytuje komfortní ubytování
pro dvě osoby.
Dvoulůžkový pokoj Standard Plus (19 m²) je
moderně zařízený pokoj s velkou manželskou
postelí a prostornou terasou (do 6 m²).
Dvoulůžkový pokoj Comfort (23 m²) je komfortní pokoj s manželskou postelí a s možností
jedné přistýlky. Pokoj je vybaven balkonem
(3,5 m²) s krásným výhledem na bazény a areál
Thermalparku.
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Dvoulůžkový pokoj Premium (23 m²) je
komfortní pokoj s manželskou postelí a s možností jedné přistýlky. Pokoj Premium je
vybavena krásnou rozměrnou terasou (do
9,5 m²) s jedinečným výhledem na celý areál
Thermalparku.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo sprchou, fénem na vlasy, LED TV s širokým výběrem televizních programů, telefonem,
minibarem, trezorem a Wi-Fi připojením.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře
formou bufetu).
Slevy:
Akce 7=6 nocí (jedna noc zdarma), platí
celoročně. Sleva 10% pro seniory 60+, platí
celoročně, nelze kombinovat s akcí 7=6. Dítě
do 6 let bez nároku na služby zdarma. Dětská
postýlka na vyžádání zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc, platba
na místě.
V ceně každého pobytu: Animační program
(jen v sezónu), dětský miniklub (jen v sezónu),
sleva 10% na wellness masáže a procedury, připojení k internetu přes Wi-Fi a parkování.

Thermalpark Classic
Termín	L	L	L	L	
P
D 6–12 P
Standard Standard Comfort Premium Comfort Comfort
		
plus			
a Premium a Premium
02.01.–10.04. 1 545
1 685 1 780 1 890
825
685
10.04.–14.04. 1 685
1 825 1 920 2 030
825
685
14.04.–01.06. 1 545
1 685 1 780 1 890
825
685
01.06.–27.06. 1 685
1 825 1 920 2 030
825
685
27.06.–02.09. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
02.09.–01.10. 1 685
1 825 1 920 2 030
825
685
01.10.–19.12. 1 545
1 685 1 780 1 890
825
685
19.12.–02.01. 1 685
1 825 1 920 2 030
825
685
Cena za osobu / noc s polopenzí, neomezený vstup do všech venkovních a vnitřních
bazénů. Pobyt je možný na 2 a více nocí. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Thermalpark & Wellness
Termín	L	L	L	L	
P
D 6–12 P
Standard Standard Comfort Premium Comfort Comfort
		
plus			
a Premium a Premium
02.01.–10.04. 1 685
1 825 1 920 2 055
825
685
10.04.–14.04. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
14.04.–01.06. 1 685
1 825 1 920 2 055
825
685
01.06.–27.06. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
27.06.–02.09. 1 965
2 105 2 195 2 330
825
685
02.09.–01.10. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
01.10.–19.12. 1 685
1 825 1 920 2 055
825
685
19.12.–02.01. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
Cena za osobu / noc s polopenzí, neomezeným vstupem do všech venkovních
a vnitřních bazénů a denně vstup do saunového světa (3 hod.). Nástup na pobyt
je možný kdykoliv.
Thermalpark & Spa
Termín	L	L	L	L	
P
D 6–12 P
Standard Standard Comfort Premium Comfort Comfort
		
plus			
a Premium a Premium
02.01.–10.04. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
10.04.–14.04. 1 965
2 105 2 195 2 330
825
685
14.04.–01.06. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
01.06.–27.06. 1 965
2 105 2 195 2 330
825
685
27.06.–02.09. 2 105
2 245 2 330 2 465
825
685
02.09.–01.10. 1 965
2 105 2 195 2 330
825
685
01.10.–19.12. 1 825
1 965 2 055 2 195
825
685
19.12.–02.01. 1 965
2 105 2 195 2 330
825
685
Cena za osobu / noc s polopenzí, neomezený vstup do všech venkovních a vnitřních bazénů a procedury v hodnotě 25 EUR (např.: klasická masáž částečná (20
min.–14 EUR), jednorázový neomezený vstup do saunového světa (8 EUR), hydromasáž VelusJet (10 min.–10 EUR), oxygenoterapie (20 min.–5 EUR), mořská parní
koupel (15 min.–2 EUR). Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Wellness Hotel Therma – Dunajská Streda (1,4 km od areálu termálního koupaliště)
t
o 11 le
Dítě d

ZDARMA

Wellness hotel Therma se nachází poblíž oblíbeného
vodního parku Thermalpark. V hotelu Therma****
načerpáte novou energii a zrelaxujete díky široké
škále nabízených procedur a masáží (např.: tradiční
thajská masáž, ayurveda head masáž, čokoládová
maska a masáž tváře, masáž s krystaly, fototerapie,
omlazující anti-stresující zábal s masáží, atd.).
Hotel nabízí GARDEN SPA, jehož součástí je venkovní
bazén, 2 venkovní vířivky (jacuzzi) a venkovní sauna.
Venkovní bazén je možné využít jen v letních měsících
(květen – září). Celoročně si dopřejte relax ve 2 venkovních vířivkách (jacuzzi) a venkovní sauně.
Klienti mají k dispozici neomezený vstup do saunového světa (NORDSEESPA sauna & jacuzzi), který je
vybaven velkou finskou saunou, aroma saunou, infra
saunou, parní saunou, tepidáriem s vyhřívanými lehátky, 4 velkými vyhřívanými vířivky (jacuzzi) a deštným pralesem.
Ubytování:
Ve dvoulůžkový pokojích s možností 1 přistýlky (matrace na zemi jen pro dítě do 11 let) – ložnice má manželskou postel nebo oddělené postele, některé pokoje
mají balkon (na vyžádání). Velikost pokoje 22 m2.
Ve family suite vybavené ložnicí s manželskou postelí a obývacím pokojem s rozkládacím gaučem
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(140 x 185 cm) s možností 2 přistýlek pro děti do 11 let,
nebo 1 přistýlkou pro dospělou osobu (stejná cena
jako na lůžku).
Veškeré pokoje a suite jsou vybaveny moderně zařízenou koupelnou, fénem, LCD TV, telefonem, minibarem, klimatizací, trezorem, župany pro dospělé
osoby, ručníky, osuškami a připojením na internet
přes Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně, polopenze nebo all inclusive
(snídaně, obědy a večeře podávané formou bufetu)
dle druhu pobytu.
Slevy:
Dítě do 11 let na přistýlce (matrace na zemi v případě
ubytování se ve dvoulůžkovém pokoji) ZDARMA.
Bonus pro všechny pobyty:
Welcome drink (pohár sektu), neomezený vstup do
bazénového světa (velký relaxační bazén s vířivkou
a protiproudem, tři klidové sedací bazény, Kneippův
bazén pro nohy, chrlič vody na záda),
neomezený vstup do NORDSEE SPA sauna & jacuzzi
(velká finská sauna, infra sauna, parní sauna, ruská
sauna, tepidárium s vyhřívanými lehátky, 4 velké
vnitřní jacuzzi, rainforest),
neomezený vstup do GARDEN SPA (2 velké jacuzzi,
venkovní sauna, v letních měsících venkovní bazén),
neomezený vstup do fitness centra, parkování na
hotelovém parkovišti, zážitkové saunování během
celého pobytu (saunový ceremoniál s vonnými esencemi provázený zvukovými a světelnými efekty),
neomezený vstup do fitness centra,
parkování na hotelovém parkovišti
Příplatky:
Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 565 Kč/
lůžko a noc.
Family Suite 840 Kč / suite a noc.
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc, platba na
místě. Pobyt se psem 19,90 EUR/noc, platba na místě.
Vita víkend:
2x mísa s čerstvým sezónním ovocem, 2x čerstvá sezónní zelenina s dipem, 2x zázvorový čaj ve džbánu,
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ovocný tělový zábal 35 minut (podle výběru z aktuální nabídky), tělový peeling, který můžete využít
během saunového ceremoniálu.
Family víkend:
tělový zábal 45 minut (k výběru BALI spice s pomerančem nebo THAI Oliva Herbal), BABY bali masáž
20–30 minut (masáž je vhodná pro děti od 6 měsíců)
alternativní procedury pro dospělé – čokoládová
maska nebo sportovní intenzivní masáž, solárium
10 minut, fototerapie 10 minut (k výběru TDP lampa
nebo biotron lampa), poukázka na slevu 10 EUR na
vybrané procedury.
Prodloužený víkend:
tělový zábal 45 minut (k výběru BALI spice s pomerančem nebo THAI Oliva Herbal), solárium 10 minut,
fototerapie 10 minut (k výběru TDP lampa nebo bioptron lampa), poukázka na slevu 10 EUR na vybrané
procedury.
Zimní a Letní wellness:
rašelinové obklady pro rehabilitační účely, fototerapie
10 minut (k výběru TDP lampa nebo bioptron lampa),
nordic walking, 1x celodenní vstup do Thermalpark
Dunajská Streda (termální koupaliště).
Senior 50+ wellness:
rašelinové obklady pro rehabilitační účely, fototerapie
Wellness pobyt
L 1/2 	 D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–20.12.
3 505
0
1 705
Cena na osobu/2 noci s polopenzí (2x snídaně a 2x oběd)
a programem. Nástup možný kdykoliv.
Relax víkend
L 1/2 	 D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–20.12.
3 645
0
1 730
Cena na osobu/2 noci s polopenzí (2x snídaně a 2x večeře)
a programem. Nástup na pobyt je možný v pátek.
Vita víkend
L 1/2 	 D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–20.12.
4 485
0
1 730
Cena na osobu/2 noci s polopenzí (2x snídaně a 2x večeře)
a programem. Nástup na pobyt je možný v pátek.
Family víkend
L 1/2 	 D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–20.12.
4 765
0
1 730
Cena na osobu/2 noci s polopenzí (2x snídaně a 2x večeře)
a programem. Nástup na pobyt je možný v pátek.

10 minut (k výběru TDP lampa nebo bioptron lampa),
nordic walking, 1x celodenní vstup Thermalpark Dunajská Streda (termální koupaliště).
Relax víkend All inclusive:
neomezená konzumace nápojů: nealkoholické nápoje:
Coca-cola, Fanta, Römerquelle, vína: Chardonnay,
Veltínske zelené, Cabernet Sauvingnon, alkoholické
nápoje: Nicolaus vodka, Kensington Gin, Slivovice
Jelínek, Peach Vodka Koskenkorva, Karpatské Brandy,
Johnny Walker). Minibar, konzumace nápojů ve wellness centru a ostatní služby hotelu jsou zpoplatněny
podle aktuálního ceníku.
All Inclusive:
neomezená konzumace nápojů: nealkoholické nápoje:
Coca-cola, Fanta, Römerquelle, vína: Chardonnay,
Veltínske zelené, Cabernet Sauvingnon, alkoholické
nápoje: Nicolaus vodka, Kensington Gin, Slivovice
Jelínek, Peach Vodka Koskenkorva, Karpatské Brandy,
Johnny Walker) Minibar, konzumace nápojů ve wellness centru a ostatní služby hotelu jsou zpoplatněny
podle aktuálního ceníku.
Prodloužený víkend L 1/2 	 D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–20.12.
5 050
0
1 970
Cena na osobu/3 noci se snídani (3x snídaně) a programem.
Nástup na pobyt je možný ve čtvrtek.
Zimní a Letní wellness
Termín
L 1/2 	
D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–30.09. 6 590
0
4 330
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí (5x snídaně a 5x večeře)
a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Senior 50+ wellness
L 1/2
01.01.–20.12.
6 450
Cena na osobu/5 nocí s polopenzí (5x snídaně a 5x večeře)
a programem. Nástup na pobyt je možný v neděli.
Relax víkend All inclusive
Termín
L 1/2 	
D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–20.12.
4 765
0
1 930
Cena na osobu/2 noci s all inclusive (2x snídaně, 1x oběd a 2x
večeře) a programem. Nástup na pobyt je možný v pátek.
All inclusive
L 1/2 	 D 0–11 P D 11–15 P
01.01.–20.12.
6 730
0
2 990
Cena na osobu/3 noci s all inclusive (3x snídaně, 2x oběd, 3x
večeře) a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termály na Slovensku
Hotel Family Olive – Patince (v areálu)
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Penzion Korzika – Patince (v areálu)
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Hotel se nachází cca 200 m od termálních bazénů. Hotel je dvouposchoďový, na přízemí se nachází recepce,
restaurace a velká společenská místnost, kde je ping
‑pongový stůl a dětský koutek 70 m2. V celém hotelu
je připojení k internetu přes Wi-Fi.
Ubytování:
a) Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou
přistýlek s vlastním sociálním zařízením, ledničkou,
ventilátor, LED TV, připojením na internet přes Wi-Fi.
Dvoulůžkové pokoje nemají balkon, pokoje s přistýlkou mají 2 balkony.
b) V rodinných pokojích (dva dvoulůžkové pokoje
nebo jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový pokoj –
účtují se pevná lůžka) s jedním sociálním zařízením,
LED TV, radio, Wi-Fi, dva balkóny a v předsíni je lednička. Minimální obsazenost 3 osoby a maximální
obsazenost 5 osob. V pokojích je připojení na internet
přes Wi-Fi.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně

rozšířená kontinentální, večeře formou menu –
2 chody – polévka, hlavní jídlo + 2x týdně ovoce
nebo zákusek). Dítě 2–10 má dětskou porci. Stravování v restauraci penzionu Bonaparte.
Slevy: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma. Z celodenního vstupu do bazénového světa
Wellness centra**** Patince sleva 30%.
Bonus: Parkovné, neomezený vstup na letní termální koupaliště a na toboganový svět (3 tobogány:
Anaconda, Kamikaze a Family) a rekreační poplatek
v ceně pobytu.
Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci ZDARMA)
Termín	L
D 2–10
P D 2–10 P
30.05.–04.07. 4 190 3 150 2 940 2 210
04.07.–18.07. 5 340 4 010 3 740 2 810
18.07.–15.08. 6 410 4 810 4 490 3 370
15.08.–29.08. 5 340 4 010 3 740 2 810
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
30.05.–04.07. 840
630
590
440
04.07.–18.07. 1 070
800
750
560
18.07.–15.08. 1 280
960
900
680
15.08.–29.08. 1 070
800
750
560
Cena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

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

s kuchyňským koutem, půjčovna a úschovna kol.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně rozšířená kontinentální, večeře formou menu 2 chody polévka,
hlavní jídlo + 2x týdně ovoce nebo zákusek). Dítě
2–10 má dětskou porci. Stravování v restauraci penzionu Bonaparte.
Slevy: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma. Z celodenního vstupu do bazénového světa
Wellness centra**** Patince sleva 30%.
Bonus: Parkovné, neomezený vstup na letní termální koupaliště a na toboganový svět (3 tobogány:
Anaconda, Kamikaze a Family) a rekreační poplatek
v ceně pobytu.
Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci ZDARMA)
Termín	L
D 2–10
P D 2–10 P
30.05.–04.07. 4 190 3 150 2 940 2 210
04.07.–18.07. 5 340 4 010 3 740 2 810
18.07.–15.08. 6 410 4 810 4 490 3 370
15.08.–29.08. 5 340 4 010 3 740 2 810
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
30.05.–04.07. 840
630
590
440
04.07.–18.07. 1 070
800
750
560
18.07.–15.08. 1 280
960
900
680
15.08.–29.08. 1 070
800
750
560
Cena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Chatky Family Resort – Patince (v areálu)

R020.091

Ak7=c5e

Ak7=c5e

ály
tercmeně
v

ály
tercmeně
v

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 místnost s TV.
Ubytování:
Penzion Bonaparte:
a) Ve dvoulůžkových pokojích (14 m2) s možností
jedné přistýlky s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, 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, klimatizací, LED TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou.
Minimální obsazení pokoje jsou 3 osoby, maximálně
4 osoby. Všechny pokoje mají nové okna a nábytek.
c) V rodinném pokoji s dvěma dvoulůžkovými pokoji
s přistýlkami s vlastním sociálním zařízením, klimatizací, LED TV, rádiem, ventilátorem a ledničkou.
Minimální obsazení 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 + 2x týdně ovoce
nebo zákusek). Dítě 2–10 má dětskou porci. Stravování v restauraci penzionu Bonaparte.
Slevy: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma. Z celodenního vstupu do bazénového světa
Wellness centra**** Patince sleva 30%.
Bonus: Parkovné, neomezený vstup na letní termální koupaliště a na toboganový svět (3 tobogány:
Anaconda, Kamikaze a Family) a rekreační poplatek
v ceně pobytu.
Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci ZDARMA)
Termín	L
D 2–10
P D 2–10 P
30.05.–04.07. 4 190 3 150 2 940 2 210
04.07.–18.07. 5 340 4 010 3 740 2 810
18.07.–15.08. 6 410 4 810 4 490 3 370
15.08.–29.08. 5 340 4 010 3 740 2 810
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
30.05.–04.07. 840
630
590
440
04.07.–18.07. 1 070
800
750
560
18.07.–15.08. 1 280
960
900
680
15.08.–29.08. 1 070
800
750
560
Cena na osobu/noc s polopenzí a neomezeným vstupem na letní koupaliště a na toboganový svět. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

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, LED
TV, 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%.

Bonus: Parkovné, neomezený vstup na letní termální koupaliště a na toboganový svět (3 tobogány:
Anaconda, Kamikaze a Family) a rekreační poplatek
v ceně pobytu. V centru chatové osady je dětské
hřiště, houpačky, pískoviště, plážový volejbal, fotbal,
ohniště a malý dětský bazén.
Týdenní pobyt – 7=5 (2 noci Zdarma)
Termín	L	 5.a 6.os. P D 2–10 P	Neobs.L
03.05.–05.07. 3 120 2 140
1 610
3 120
05.07.–19.07. 4 010 2 850
2 140
4 010
19.07.–16.08. 4 810 3 420
2 570
4 810
16.08.–30.08. 4 010 2 850
2 140
4 010
30.08.–06.09. 3 120 2 140
1 610
3 120
Cena za osobu/týden s vlastní stravou a neomezeným
vstupem na termální koupaliště a na tobogánový
svět. Nástup na pobyt v týdenních cyklech s nástupem v neděli. Minimální délka pobytu je 7 nocí.
Krátkodobý pobyt
Termín	L	 5.a 6.os. P D 2–10 P	Neobs.L
03.05.–05.07. 630
430
330
630
05.07.–19.07. 810
570
430
810
19.07.–16.08. 960
690
520
960
16.08.–30.08. 810
570
430
810
30.08.–06.09. 630
430
330
630
Cena na osobu/noc s vlastní stravou a neomezeným
vstupem na letní koupaliště a na toboganový svět,
parkováním. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termály na Slovensku
Wellness hotel Patince – Patince (v areálu)

term
v cenáěly
Sleva
až 5
za v
č a s ný

náku

%

p

Hotel**** nabízí bazénový svět – komplex bazénů
(30–36 °C) s využitím vody z termálního vrtu (příznivý účinek na pohybový aparát). Velký relaxační bazén, hydromasáže, masážní vodní děla, masážní vodní
postele, protiproud, vodní jeskyně, masážní hřib,
vířivka. Dětský bazén s tobogánem a dětský koutek.
Dvě finské sauny, parní sauna, bylinková aromatická
sauna, ledová místnost a ochlazovací bazén. V hotelu
je restaurace, lobby bar a bowling bar (2 dráhy).
Bazény a sauny:
Letní sezóna: vnitřní a venkovní bazény s termální
vodou – 4 vnitřní bazény (relaxační zážitkový, sedací,
dětský bazén s tobogánem a vířivka), 6 venkovních bazénů s termální vodou (3 relaxační, 2 dětské
a 1 plavecký + 4 tobogány). Saunový svět 2x finská
sauna, parní sauna, bylinková sauna, sluneční louka,
Kneippová šlapací koupel, ochlazovací bazén a nádoby a vířivka.
Mimosezóna: vnitřní bazény s termální vodou –
4 vnitřní bazény (relaxační zážitkový, sedací, dětský
bazén s tobogánem a vířivka). Saunový svět 2x finská

sauna, parní sauna, bylinková sauna, sluneční louka,
Kneippová šlapací koupel, ochlazovací bazén a nádoby a vířivka.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích Standart s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem,
telefonem, minibarem, trezorem, klimatizací, připojením na internet přes Wi-Fi a balkonem.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo výběrem ze
4 chodového menu).
Slevy: Dítě do 6 let na bez nároku lůžko zdarma.
Sleva 5% za včasný pobyt do 31.05.2020 na pobyt Letní oddychový pobyt.
Příplatky:
Rekreační poplatek 0,82 EUR/osoba a den, platba
na místě. Dětská postýlka 310 Kč/noc.
V ceně pobytu: Neomezený vstup do bazénového
a saunového světa, neomezený vstup do fitness
centra, parkování na parkovišti pod dohledem kamerového systému a župan. Volný vstup do protiturecké
pevnosti ve městě Komárom (HU).
Wellness weekend: Welcome drink, 1× diagnostika
organismu (v rámci dostupnosti), 1× termický zábal,
1× kupón v hodnotě 10 EUR na kosmetické ošetření
Mary Cohr, 1× kupón na slevu 10% na jednorázový nákup ve wellness obchodě / pokoj, 1× kupón na slevu
20% na láhev vína v Bowling baru (z vinné karty) / dospělá osoba. 1× hole Nordic Walking na 1 hod. / osoba,
stolní tenis, dětský koutek, romantické noční koupání
v pátek od 22:00–01:00 hod., ranní plavání v sobotu
a neděli od 07:00 hod., pozdní odjezd do 14:00 hod.
bez doplatku (v rámci dostupnosti). U pobytu na
3 noci navíc: 1× klasická masáž (20 min. / osoba)
Wellness Aqua pobyt: Welcome drink, stolní tenis
(v rámci dostupnosti), pozdní odjezd do 14:00 hod.
bez doplatku (v rámci dostupnosti). 1x zapůjčení holí
Nordic wlaking na 1 hod./osoba, 1x kupón v hodnotě
10 EUR na kosmetické ošetření francouzskou kosmetikou Mary Cohr, 1x kupón na slevu 10% na jednorázový
nákup ve wellness obchodu, 1x kupon na slevu 20%

R020.092
na láhev vína v Bowling baru (z vinné karty),
Při pobyt na 2 noci navíc: 1x diagnostika organismu
a 1x termický zábal.
Při pobyt na 3 noci navíc: 1× diagnostika organismu,
1× termický zábal a 1× uvolňující koupel s levandulí
(20 min.)
Letní oddychový pobyt: Vyhlídková plavba po
Dunaji v pondělí, středu a sobotu – nutno se přihlásit předem (v závislosti na počasí), welcome drink,
1× diagnostika organismu, celodenní animační program pro děti a dospělé, 1× kupón v hodnotě 10 EUR
na kosmetické ošetření francouzskou kosmetikou
Mary Cohr, 1× kupón na slevu 10% na jednorázový nákup ve wellness obchodě / pokoj, 1× kupón na slevu
20% na láhev vína v Bowling baru (z vinné karty) / dospělá osoba, 1× hole Nordic Walking na 1 hod. / osoba,
stolní tenis (v rámci dostupnosti), romantické noční
koupání v pátek od 22:00–01:00 hod., ranní plavání
v sobotu a neděli od 07:00 hod., každý pátek speciality
z grilu na letní terase v doprovodu živé hudby (v závislosti na počasí).
Při pobyt na 3 noci navíc: 1x vodní kola na 30 min. /
pokoj a 1x coffee voucher / osoba
Při pobyt na 4 noci navíc: 1× vodní kola na 30 min.
/ pokoj, 1× coffee voucher / osoba, 1× minigolf na
1 hod. / pokoj a 1× klasická masáž (20 min.)
Při pobyt na 5 nocí navíc: 1× vodní kola na 30 min.
/ pokoj, 1× coffee voucher / osoba, 1× minigolf na
1 hod. / pokoj, 1× klasická masáž (20 min.), 1× wine
voucher / osoba a 1× kolo na 1 hod. / osoba
Při pobyt na 6 nocí navíc: 1× vodní kola na 30 min.
/ pokoj, 1× coffee voucher / osoba, 1× minigolf na
1 hod. / pokoj, 1× klasická masáž (20 min.), 1× wine
voucher / osoba, 1× kolo na 1 hod. / osoba a 1× pleťová maska podle typu pleti (20 min.)
Při pobyt na 7 nocí navíc: 1× vodní kola na 30 min.
/ pokoj, 1× coffee voucher / osoba, 1× minigolf na
1 hod. / pokoj, 1× klasická masáž (20 min.), 1× wine
voucher / osoba, 1× kolo na 1 hod. / osoba, 1× pleťová
maska podle typu pleti (20 min.) a 1× antimigrenózní
masáž tváře, šíje a hlavy (20 min.)

Letní oddychový pobyt
2 noci
3 noci
Termín	L	 D 6–12 P	L	 D 6–12 P
01.07.–01.09. 4 885 2 085 6 470 2 615
Cena za osobu/2 nebo 3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Letní oddychový pobyt
4 noci
5 nocí
Termín	L	 D 6–12 P	L	 D 6–12 P
01.07.–01.09. 8 055 3 145 9 375 3 670
Cena za osobu/4 nebo 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Letní oddychový pobyt
6 nocí
7 nocí
Termín	L	 D 6–12 P	L	 D 6–12 P
01.07.–01.09. 10 695 4 200 11 750 4 725
Cena za osobu/6 nebo 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Wellness Aqua pobyt
2 noci
3 noci
Termín	L	 D 6–12 P	L	 D 6–12 P
07.01.–29.03. 3 410 1 295 4 730 1 830
02.04.–09.04. 3 410 1 295 4 730 1 830
14.04.–01.07. 3 410 1 295 4 730 1 830
01.09.–18.10. 3 410 1 295 4 730 1 830
22.10.–29.10. 3 410 1 295 4 730 1 830
01.11.–04.12. 3 410 1 295 4 730 1 830
06.12.–23.12. 3 410 1 295 4 730 1 830
Cena za osobu/2 nebo 3 noci s polopenzí a programem. Pobyt je možný v období neděle–pátek.
Wellness weekend
2 noci
3 noci
Termín	L	 D 6–12 P	L	 D 6–12 P
10.01.–29.03. 3 940 1 455 5 260 1 980
02.04.–09.04. 3 940 1 455 5 260 1 980
14.04.–05.06. 3 940 1 455 5 260 1 980
07.06.–01.07. 3 940 1 455 5 260 1 980
01.09.–18.10. 3 940 1 455 5 260 1 980
22.10.–29.10. 3 940 1 455 5 260 1 980
01.11.–04.12. 3 940 1 455 5 260 1 980
06.12.–20.12. 3 940 1 455 5 260 1 980
Cena za osobu/2 nebo 3 noci s polopenzí a programem. Nástup na pobyt v týdenních cyklech v pátek (pá–ne) nebo ve
čtvrtek (čt–ne).

lázeňské domy – Lázně Vyšné Ružbachy

term
v cenáěly
Vyšné Ružbachy se nacházejí severovýchodně od Vysokých Tater na úpatí Spišské Magury. Ubytování je
zajišťováno v lázeňských domech Švýcarské domky
a v lázeňském domu Travertín. Švýcarské domky jsou
stylové srubové stavby s kompletně zrekonstruovaným interiérem vzdálené cca 50 m od Bílého domu.
Lázeňský dům Travertín je ze 70. let minulého století.
Část pokojů je taktéž zrekonstruovaných. Nachází
se cca 150 m od Bílého domu. K dispozici je letní
termální koupaliště, minerální jezírko, krytý bazén,
půjčovna kol, fitness, minigolf, tenis, sauna aj.
V okolí je osm lyžařských vleků na svazích s různým
stupněm náročnosti, s umělým zasněžováním a možností nočního lyžování. Ski park je vzdálený 1 km a je
zabezpečený transfer. 8 vleků, kvalitní a upravované
sjezdovky uspokojí všechny lyžaře.
Ubytování:
a) Travertín*** – ve dvoulůžkových pokojích
s možností přistýlky (pro dítě), s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, chladničkou,
minibarem a balkónem.
b) Švýcarské domky*** – ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky (pro dítě), s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, terasou.
c) Grand hotel Strand – luxusní dvoulůžkové pokoje kategorie **** s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, minibarem a připojením na internet.
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R020.093
a Švýcarských domečcích. Hosté hotelu Strand mají
volný vstup do Aqua Thermall Wellness s krytým
termálním bazénem Izabela.
Léčebný pobyt speciál:
Vstupní lékařská prohlídka, v průměru 2 léčebné
procedury / noc, 1x vstup do Kardiofitnes. 2 hod.
vstup/noc do Vitálního světa s bazénem v Balneoterapii pro ubytované v Travertínu a Švýcarských
domečcích. Hosté hotelu Strand mají volný vstup
do Aqua Thermall Wellness s krytým termálním
bazénem Izabela.
Komplexní léčebný pobyt:
vstupní lékařská prohlídka, v průměru 3 léčebné
LD Travertín
procedury / noc. 2 hod. vstup/noc do Vitálního světa
s bazénem v Balneoterapii pro ubytované v TraverStravování:
tínu a Švýcarských domečcích. Hosté hotelu Strand
V ceně pobytu strava dle druhu pobytu.
V LH Travertín a Švýcarské domky večeře 190 Kč/osoba
a večeře, dítě do 15 let 135 Kč/dítě a večeře. Strava je Rekreační pobyt
Termín	L a	L b	L c D 4–15 P a,b
podávaná v hotelu Biely dom (cca 100 m).
02.01.–10.01.
890 890 1 495
550
V Grand hotelu Strand večeře 400 Kč/osoba a večeře,
10.01.–01.07.
755 825 1 355
550
dítě do 15 let 285 Kč/dítě a večeře. Grand hotel Strand
01.07.–01.09.
890 890 1 495
550
má vlastní restauraci.
01.09.–16.12.
755 825 1 355
550
Slevy
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
Dítě do 4 let bez nároku na služby zdarma.
kdykoliv. Minimální délka pobytu je 1 noc.
Bonus:
Seniorský pobyt 60+
Klienti Grand hotelu Strand mají volný vstup do Aqua Termín	L a	L b	L c
Thermall Wellness s krytým termálním bazénem 02.01.–10.01. 1 180
1 150
1 755
Izabela.
10.01.–01.07.
1 095
1 070
1 645
Příplatky:
01.07.–01.09.
1 180
1 150
1 755
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na 01.09.–16.12. 1 095
1 070
1 645
místě. Parkovné 2 EUR/noc.
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný v neděli nebo pondělí. Minimální délka poRekreační pobyt:
Hosté hotelu Travertín a Švýcarské domky mají bytu je 5 nocí.
pobyt speciál
1 hod. vstup/noc do Vitálního světa s bazénem Léčebný
Termín	L a	L b	L c
v Balneoterapii.
02.01.–10.01.
1 315
1 290
1 920
Hosté hotelu Strand mají volný vstup do Aqua Ther10.01.–01.07.
1 205
1 180
1 780
mall Wellness s krytým termálním bazénem Izabela.
01.07.–01.09.
1 315
1 290
1 920
Seniorský pobyt 60+:
01.09.–16.12.
1 205
1 180
1 780
vstupní lékařská prohlídka, v průměru 2 léčebné
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na
procedury / noc. 2 hod. vstup/noc do Vitálního světa pobyt je možný v neděli nebo pondělí. Minimální délka pos bazénem v Balneoterapii pro ubytované v Travertínu bytu jsou 4 noci.

mají volný vstup do Aqua Thermall Wellness s krytým
termálním bazénem Izabela.
Wellness pobyt:
Volný vstup/noc do Vitálního světa s bazénem v Balneoterapii pro ubytované v Travertínu a Švýcarských
domečcích. Hosté hotelu Strand mají volný vstup do
Aqua Thermall Wellness s krytým termálním bazénem Izabela.
Minirelax s procedurami:
1x hipoterapie, 1x uhličitá koupel + zábal, 1x parafínový zábal, 1x vstup do Kardiofitnes. 1x 2 hod. vstup
do Aqua Thermall Wellness a 2x 2 hod. vstup do Vitálního světa s bazénem v Balneoterapii pro ubytované
v Travertínu a Švýcarských domečcích. Hosté hotelu
Strand mají volný vstup do Aqua Thermall Wellness.
Komplexní léčebný pobyt
Termín	L a	L b	L c
02.01.–10.01. 1 510
1 510
2 060
10.01.–01.07. 1 370
1 370
1 920
01.07.–01.09. 1 510
1 510
2 060
01.09.–16.12.
1 370
1 370
1 920
Cena za osobu/noc s plnou penzí a programem. Nástup na
pobyt je možný v neděli. Minimální délka pobytu je 7 nocí.
AKCE 14=13 nocí (1 noc zdarma).
Wellness pobyt
Termín	L a	L b	L c D 4–15 P a,b
02.01.–10.01. 1 180 1 150 1 850
685
10.01.–01.07. 1 070 1 040 1 565
685
01.07.–01.09. 1 180 1 150 1 850
685
01.09.–16.12. 1 070 1 040 1 565
685
Cena za osobu/noc s polopenzí a programem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Minirelax s procedurami
Termín	L a	L b	L c
02.01.–10.01. 2 495
2 465
3 700
10.01.–01.07. 2 355
2 330
3 425
01.07.–01.09. 2 495
2 465
3 700
01.09.–16.12.
2 355
2 330
3 425
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt možný kdykoliv mimo sobotu a neděli.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
wellness hotel Horizont – Železná Ruda
R020.094 Hotel Srní – Srní
Sleva
2x dítě do 12 let na lůžku se 2 dospělými osobami ve
za vča až 15
family pokoji zdarma.
%
s ný n
áku
p

Dítě

do 12
le t
ZDARMA
V hotelu je k dispozici restaurace, bar, letní terasa,
kulečník, minigolf, půjčovna horských kol, půjčovna
lyží, internet. Wellness centrum: nový balneo areál
na ploše 1 200 m2. V těsné blízkosti hotelu jsou lyžařské vleky, sjezdovky a upravené běžecké tratě.
Ubytování:
a) dvoulůžkové pokoje deluxe s možností jedné
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/
SAT, telefonem, ledničkou, trezorem, čajový a kávový
set s rychlovarnou konvicí, připojením na internet
přes Wi-Fi a velikost pokoje 22 m2.
b) dvoulůžkové pokoje executive s možností jedné
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/
SAT, telefonem, ledničkou, trezorem, čajový a kávový
set s rychlovarnou konvicí, župany, připojením na internet přes Wi-Fi, balkonem s výhledem na Německé
Alpy a velikost pokoje 29 m2
c) čtyřlůžkové pokoje family s vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, telefonem, ledničkou, trezorem, čajový a kávový set s rychlovarnou
konvicí, župany, připojením na internet přes Wi-Fi
a velikost pokoje 42 m2. Pokoje family jsou určené
pro 2 dospělé a 2 děti do 12 let (manželská postel +
2 samostatné lůžka).
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 400 Kč/osoba a večeře, dítě 6–12 let
200 Kč/dítě a večeře. Dítě do 6 let má večeře zdarma,
Dětské Slevy:
1x dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými osobami na
pokoji zdarma v pokojích deluxe nebo executive.

Depandance Šumava – Srní

Slevy:
Sleva 15% při pobytu na 7 a více nocí, platí v termínech 07.01.–31.01.2020, 08.03.–08.04.2020,
26.06.–29.08.2020
Sleva 15% na objednané služby při objednání pobytu min. 60 dní před nástupem na pobyt v termínu
07.01.–08.04.2020, 26.06.–29.08.2020
Sleva 20% na objednané služby při objednání pobytu min. 30 dní před nástupem na pobyt v termínu
14.04.–26.06.2020, 30.08.–03.11.2020
Slevy nelze kombinovat. Slevy se vztahují na i stravování a příplatky.
Příplatky:
Víkendový příplatek (pá a so) 320 Kč / osoba
a noc, platí v termínu 07.01.–08.03.2020.
Víkendový příplatek (pá a so) 160 Kč /
osoba a noc, platí v termínu 08.03.–09.04.2020
a 14.04.–03.11.2020.
Přistýlka v pokoji 690 Kč / osoba a noc se snídaní, dítě
6–12 let 345 Kč / dítě a noc se snídaní. Pobyt se psem
300 Kč/den, platba na místě. Parkování na parkovišti
150 Kč/den, v garáži 450 Kč/den, platba na místě.
Bonus: Neomezený vstup do wellness (bazén,
sauna, fitness) denně v čase 08:00–12:00 hod.
a 13:00–21:00 hod.. Každý večer je navíc pouze pro
dospělé 19:00–21:00 hod. připravena relaxační romantická atmosféra za doprovodu uklidňující hudby.
10% sleva na wellness procedury.
Termín	L 1/2 	L 1/2 	L 1/4 	 MDP
deluxe executive family
07.01.–31.01. 1 190
1 375
1 875
2
31.01.–08.03. 1 720
1 910
2 410
4
08.03.–09.04. 1 000
1 190
1 690
2
14.04.–26.06. 1 095
1 285
1 785
2
26.06.–30.08. 1 315
1 500
2 000
3
30.08.–03.11. 1 000
1 190
1 690
2
Cena na osobu/noc se snídaní, rekreačním poplatkem a bonusem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. MDP = minimální délka pobytu.

R020.096

t
o 12 le
Dítě d

ZDARMA

Hotel Srní**** je umístěný na okraji obce Srní, uprostřed nádherné šumavské přírody v Kašperských
horách. Okolí kolem Srní je vhodné pro turistiku
a cykloturistiku. V hotelu je sauna, masáže, 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 suite s možností
dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem a rádiem.
Celá ubytovací část je nekuřácká a nekuřácká je i jídelna s restaurací.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu pobytu (snídaně a večeře formou
bufetu). Večeře formou bufetu 350 Kč/osoba a večeře,
dítě do 12 let 175 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní zdarma
(při obsazení pevných lůžek). Dítě do 12 let na lůžku
50% sleva (mimo 3lůžkový suite). Dítě do 2 let bez
nároku na lůžko zdarma. V ceně rekreačního pobytu
20% sleva na sportovní halu.
Příplatky: Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém pokoji 50%, platí pro rekreační pobyt. Pobyt jen na jednu
noc 180 Kč/osoba a noc. Pobyt se zvířetem 350 Kč/den
(rekreační pobyt), platba na místě. Pobyt se zvířetem
175 Kč/den (seniorský pobyt 55+), platba na místě.

Rekreační pobyt pokoj
Termín	L	L
P
P s D 12 P
bez
s
bez
s
balkonu balkonem balkonu balkonem
02.01.–08.03. 1 210 1 260 910 945 Zdarma
08.03.–06.04. 970 1 020 730 765 Zdarma
06.04.–14.04. 1 330 1 420 1 000 1 065 Zdarma
14.04.–21.06. 1 210 1 260 910 945 Zdarma
21.06.–30.08. 1 330 1 420 1 000 1 065 Zdarma
30.08.–01.11. 1 210 1 260 910 945 Zdarma
01.11.–22.11. 970 1 020 730 765 Zdarma
Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu, sauny/
parní kabiny, stolní tenis, fitness, úschovna kol a lyží, Wi-Fi.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci.
Rekreační pobyt suite
Termín	L s balkonem P s balkonem D 12 P
02.01.–08.03. 1 420
1 065
Zdarma
08.03.–06.04. 1 170
880
Zdarma
06.04.–14.04. 1 520
1 140
Zdarma
14.04.–21.06. 1 420
1 065
Zdarma
21.06.–30.08. 1 520
1 140
Zdarma
30.08.–01.11. 1 420
1 065
Zdarma
01.11.–22.11.
1 170
880
Zdarma
Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu, sauny/
parní kabiny, stolní tenis, fitness, úschovna kol a lyží, Wi-Fi.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci.
Seniorský pobyt 55+
Termín	L 1/2 bez balkonu	L 1/1 bez balkonu
05.01.–06.03.
1 200
1 500
08.03.–03.04.
1 080
1 380
05.04.–17.04.
1 320
1 620
19.04.–12.06.
1 200
1 500
14.06.–11.09.
1 320
1 620
13.09.–30.10.
1 200
1 500
01.11.–13.11.
1 080
1 380
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do bazénu, sauny/
parní kabiny, stolní tenis, fitness, úschovna kol a lyží, Wi-Fi.
Pobyt je možný od neděle do pátku. Minimální délka pobytu
jsou 4 noci. Nabídka platí v případě, že je v pokoji alespoň
jedna osoba starší 55 let.

Hotel Racek – Černá v Pošumaví

Dítě d

R020.097
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeří 250 Kč/osoba a večeře, dítě
3–10 let 160 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky: Pobyt se zvířetem v hotelu 150 Kč/noc,
střední a velká plemena 300 Kč/noc. Pobyt se zvířetem
v chatce 100 Kč/noc. Dětská postýlka 100 Kč/ noc. Garance pokoje s balkonem 100 Kč/pokoj a noc.

o 12 le
ZDARMA
t

Depandance Šumava leží v obci Srní v nenarušené
přírodě Národního parku Šumava. Hosté mají k dispozici kulečníkovou hernu a internet. V nedalekém
hotelu Srní (cca 150 m) je možno zdarma využívat
krytý bazén (25 x 12,5 m) s vyhřívanou vodou.
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 nebo polopenze dle druhu pobytu (snídaně a večeře formou
bufetu). Večeře formou bufetu 350 Kč/osoba a večeře,
dítě do 12 let 175 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní zdarma
(při obsazení pevných lůžek). Dítě do 12 let na lůžku
50% sleva. Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.
V ceně rekreačního pobytu 20% sleva na sportovní
halu.
Příplatky: Neobsazené lůžko ve dvoulůžkovém
pokoji 50%, platí pro rekreační pobyt. Pobyt jen na
jednu noc 180 Kč/osoba a noc. Pobyt se zvířetem
350 Kč/den (rekreační pobyt), platba na místě. Pobyt se zvířetem 175 Kč/den (seniorský pobyt 55+),

R020.095
Rekreační poplatek 20 Kč/osoba a den, platba na místě.
Parkovné 50 Kč/auto a noc. Příplatek za balkon 100 Kč/
pokoj a noc, platí pro seniorský pobyt 55+.

platba na místě. Rekreační poplatek 20 Kč/osoba
a den, platba na místě. Parkovné 50 Kč/auto a noc.
Příplatek za balkon 100 Kč/ pokoj a noc, platí pro
seniorský pobyt 55+.
Rekreační pobyt
Termín	L	L	
P
P D 12 P
bez
s
bez
s
balkonu balkonem balkonu balkonem
02.01.–08.03. 970 1 020 730 765 Zdarma
08.03.–06.04. 770 820 580 615 Zdarma
06.04.–14.04. 1 090 1 155 820 870 Zdarma
14.04.–21.06. 970 1 020 730 710 Zdarma
21.06.–30.08. 1 090 1 155 820 870 Zdarma
30.08.–01.11. 970 1 020 730 710 Zdarma
01.11.–22.11. 770 820 580 615 Zdarma
Cena na osobu/noc se snídaní, vstupem do bazénu, sauny/
parní kabiny, stolní tenis, fitness, úschovna kol a lyží
a Wi-Fi. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 2 noci.
Seniorský pobyt 55+
Termín	L 1/2	L 1/1
05.01.–06.03.
1 000
1 300
08.03.–03.04.
880
1 180
05.04.–17.04.
1 120
1 420
19.04.–12.06.
1 000
1 300
14.06.–11.09.
1 120
1 420
13.09.–30.10.
1 000
1 300
01.11.–13.11.
880
1 180
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do bazénu, sauny/
parní kabiny, stolní tenis, fitness, úschovna kol a lyží, Wi-Fi.
Pobyt je možný od neděle do pátku. Minimální délka pobytu
jsou 4 noci. Nabídka platí v případě, že je v pokoji alespoň
jedna osoba starší 55 let.

Hotel se nachází 30 m od Lipenské přehrady s travnatou
i písčitou pláží. Pro hotelové hosty je připraven wellness
program v podobě sauny, vířivých koupelí a posilovny.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, vysoušečem
vlasů, minibarem a připojením k internetu přes Wi-Fi.
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových chatkách se společným sociálním zařízením. Chatky jsou umístěny na
břehu Lipenského jezera.

Hotel	L	
P
1/1
01.01.–26.06.
650
400
950
26.06.–31.08.
725
450
1 100
31.08.–01.01.
650
400
950
Cena za osobu/noc se snídaní, parkováním a připojením
k internetu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Chatky 	L	
D 3–10
02.01.–22.12.
390
320
Cena za osobu/noc se snídaní a parkováním. Nástup možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion FAMI – Máchovo jezero

Sleva
a
by tu ž 10 %
na

př i p o

7 noc

í

Pension Fami se nachází v klidné části lázeňského
městečka Staré Splavy cca 300 m od Máchova jezera.
V pensionu je restaurace s venkovní terasou a možností grilování. Dále je k dispozici biliard, stolní tenis,
půjčovna kol a společenská místnost s televizorem.
Ubytování: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

R020.098
Stravování: V ceně pobytu je snídaně.
Slevy:
Dítě do 3 let se snídaní bez nároku na lůžko zdarma.
Parkování zdarma. V termínech 01.01.–14.06.2020
a 23.08.–01.01.2021 – sleva 10% při pobytu na 7 nocí.
Příplatky:
Pobyt se psem 150 Kč/noc, televizor 100 Kč/den, chladnička 100 Kč/den, horské kolo 200 Kč/den, stolní tenis
200 Kč/den.
Termín	L	
D 3–12
D 12 p
01.01.–01.04.
500
350
350
01.04.–14.06.
550
385
385
14.06.–23.08.
650
455
455
23.08.–01.10.
550
385
385
01.10.–01.01.
500
350
350
Cena na osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v sobotu. Minimální
délka pobytu v termínu 14.06.–23.08.2020 je 7 nocí. V mimosezoně jsou možné zkrácené a víkendové pobyty.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
Penzion Star – Doksy u máchova jezera

Rodinný penzion Star se nachází v Doksech u Máchova jezera jen 15 minut chůze od hlavní pláže a 10
minut od pláže Klůček. Hostům je k dispozici terasa
před penzionem a restaurace ve které se podávají
snídaně a večeře. Po celý den je možnost využívat
prostornou klubovnu se stolním tenisem, dětským
koutkem a televizí. K dispozici je také úschovna kol
v garáži nebo dobití elektrokol. Lednice, rychlovarná
konvice a mikrovlnná trouba je hostům k dispozici na
patře. Okolí nabízí široké možnosti turistiky, cykloturistiky a vodních sportů.
Ubytování:
Ve 2. patře s vlastní sociálním zařízením v jednolůžkovém pokoji, třílůžkovém pokoji nebo čtyřlůžkových pokojích.
V 1. patře se společným sociálním zařízením
v jednolůžkovém pokoji s možností přistýlky, dvoulůžkových pokojích, třílůžkových pokojích nebo rodinném pokoji pro 4 osoby. Každý pokoj je vybaven
umyvadlem.

Čtyřlůžkový pokoj s vlastním soc. zařízním

R020.099

Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeří o třech chodech – polévka,
hlavní chod a dezert 140 Kč / osoba a večeře, dítě do
12 let 115 Kč / dítě a večeře.
Slevy:
Sleva 10% za včasný nákup do 31.03.2020.
Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma. Parkování
zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 15 Kč / osoba a den, platba na
místě.

Hotel Podhrad – Hluboká nad Vltavou

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

R020.101

Část pokojů je s výhledem na náměstí a část na golfové hřiště.
Stravování:
V ceně pobytu je snídaně formou švédských stolů.
Možnost dokoupení večeří výběrem z menu 290 Kč/
osoba a večeře.
Dítě d
o 5 le
Slevy:
t
Děti do 6 let bez nároku na lůžko jsou zdarma. Parkování zdarma.
Hotel se nachází ve městě Hluboká nad Vltavou, jež je Příplatky:
jedním z nejkrásnějších koutů jak Jihočeského kraje. Dětská postýlka 230 Kč/noc. Pes 200 Kč/den.
V hotelu je nekuřácká restaurace, kterou je také
P	L 1/1	Ap. 1/2
možno využít jako konferenční sál. Součástí hotelu Termín	L 1/2
500
1 100 1 200
je i restaurace Na Růžku a stylová sklepní vinárna 02.01.–01.04. 800
01.04.–01.11.
950
500
1 400 1 200
Šatlava.
01.11.–24.12.
800
500
1 100 1 200
Ubytování:
500
1 400 1 200
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlast- 24.12.–02.01. 950
ním sociálním zařízením s možností přistýlky, TV/SAT, Cena na osobu/noc se snídani, parkováním a rekreačním
připojením na internet a telefonem nebo v apartmá. poplatkem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

o5l
Dítě d

et

R020.103

Ubytování:
V jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV, rádio,
telefon, připojení k internetu přes Wi-Fi a mini bar.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou A la
Carté, možnost dokoupení večeří na místě.
Slevy:
Dítě do 5 let bez nároku na lůžko se snídaní zdarma.
Příplatky: Pobyt se psem 100 Kč/pobyt. Rekreační
poplatek 10 Kč/osoba a den, platba na místě. ParkoHotel se nachází v oblasti Jižních Čech v malé obci vání 50 Kč/den.
Slavonice, přímo na hlavním náměstí. V bezprostřed- Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/1
ním okolí města si turisté, cyklisté, golfisté, rodiny 02.01.–01.05. 475
365
800
s dětmi i účastníci firemních akcí vychutnají panen- 01.05.–01.10. 700
530
1 000
skou přírodu, rozsáhlé lesní komplexy, skalní scenérie, 01.10.–23.12.
475
365
800
historické památky i romantické zříceniny a poklidné 23.12.–02.01. 700
530
1 000
hladiny jihočeských rybníků. K dispozici je celodenní Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Mirecepce s kompletním servisem, úschovna kol a lyží, nimální délka pobytu jsou 2 noci. Ceny neplatí v termínu
29.07.–02.08.2020.
kavárna, denní i noční bar i vinárna.

ZDARMA

30

Rekreační pobyt ne-pá
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/1
22.12.–07.01. 1 300
955
1 660
07.01.–01.05.
765
675
1 075
01.05.–01.11.
945
790
1 335
01.11.–22.12.
765
675
1 075
Cena na osobu/noc se snídani a 1 hodina vstupu do wellness
(bazén, vířivka, sauny). Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Pobyt ne-pá.
Rekreační pobyt pá-ne
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/1
22.12.–07.01. 1 300
955
1 660
07.01.–01.05.
845
695
1 205
01.05.–01.11. 1 025
845
1 400
01.11.–22.12.
845
695
1 205
Cena na osobu/noc se snídani a 1 hodina vstupu do wellness
(bazén, vířivka, sauny). Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Pobyt pá-ne.

Hotel Concertino – Jindřichův Hradec

R020.102

1x rašelinový zábal a čokoládová masáž celkem
55 min., po celou dobu pobytu biliard zdarma.
Prodloužený víkend:
Láhev vína jako dárek, pozvání na odpolední šálek
kávy zdarma, 1x privátní sauna 60 min., 1x rašelinový
zábal a čokoládová masáž celkem 55 min., po celou
dobu pobytu biliard zdarma.
Rodinná dovolená:
1x rodinné vstupné na 2 hodiny do Aquaparku pro
2 dospělé osoby + 1 až 2 děti do 150 cm.
Relaxace pro jednoho:
1x masáž dle vlastního přání 30 min.

ZDARMA

Hotel Arkáda – Slavonice

tak zaměřených na kulturu, sport, poznání přírody
a volný čas.
Ubytování:
Jednolůžkové až třílůžkové stylově zařízené pokoje
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, fénem, trezorem, minibarem, telefonem a připojením k internetu
přes Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.

Pokoje s vlastním sociálním zařízením
Termín	L	
D 2–12
01.04.–31.10.
525
400
Cena za osobu / noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Pokoje bez sociálního zařízení
Termín	L	
D 2–12
01.04.–31.10.
465
340
Cena za osobu / noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Hotel Záviš z Falkenštejna – Hluboká nad Vltavou

R020.100

Hotel se nachází v centru města, jen 5 minut chůze
leží třetí největší hrad a zámek ČR – zámek Jindřichův Hradec. Součástí ubytování je také bezplatné
Wi-Fi připojení, možnost parkování v podzemních
hotelových garážích, hotelová privátní sauna i masáže. Jihočeské speciality budete moci ochutnat
v pivnici – Formanka. Restaurace Zlatá Husa je
známá svou orientací na různé gurmánské příležitosti a speciality. Každý z hostů hotelu může načerpat
energii v hotelové sauně, nebo při uvolňující masáži
za doprovodu příjemné relaxační hudby.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích standard
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, trezorem,
minibarem, telefonem a připojením k internetu
přes Wi-Fi. Ve vyšších kategoriích pokojů jsou navíc
k dispozici župany a kávové/čajové sety s rychlovarnou konvicí.
Stravování: V ceně pobytu polopenze. Snídaně
formou bufetu a večeře 3chodové menu.
Relaxace v Jižních Čechách:
1x čokoládová masáž 30 min., 1x rašelinový zábal 30
min. a 1x vstup do sauny 60 min.
Víkendový pobyt:
20% sleva na využití privátní sauny.
Seniorský pobyt 55+:
1x masáž 30 min., 1x vstup do sauny 60 min.
Wellness pobyt:
Láhev vína jako dárek, pozvání na odpolední
šálek kávy zdarma, 1x relaxační masáž 30 min.,

Relaxace v Jižních Čechách 	L
02.01.–23.12.
2 925
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Víkendový pobyt 	L
02.01.–23.12.
2 330
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Seniorský pobyt 55+ 	L
02.01.–23.12.
2 675
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdyk oliv.
Wellness pobyt 	L
02.01.–31.03.
2 997
31.03.–23.12.
3 330
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Prodloužený víkend 	L
02.01.–23.12.
3 900
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Rodinná dovolená
Termín	L	
D 3–12P
D 12–16P
02.01.–31.03. 7 110
1 260
3 150
31.03.–23.12. 7 900
1 399
3 499
Cena za osobu/ 7 nocí s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Relaxace pro jednoho 	L 1/1
02.01. – 23.12.
3 850
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
Wellness Hotel Babylon – Liberec

R020.104

HOTEL PYTLOUN LIBEREC – Liberec

R020.105

Dítě d

o 12 le
ZDARMA
t

Akce
=5, 5

7=6,
6

=4

Sleva
za vča až 15
sný n %
ák up

Wellness Hotel Babylon se nachází cca 500 m od
centra města. Hotel je součástí krytého komplexu
Centrum Babylon o rozloze 30 000 m². Pobyt v hotelu
zahrnuje neomezené vstupy do Aquaparku (včetně
Saunového světa a 3× denně laser show), iQlandie,
Lunaparku (včetně indoor adventure golfu), iQparku,
v hotelu můžete také využít bowling, 4D Kino, zrcadlový labyrint, lasergame, golfový simulátor, Ponie –
hopsající Zoo. Wellness centrum je ve stylu antických
lázní, na ploše 1 000 m² se nachází více než 20 různých
terapií a procedur. V hotelu je pro Vaše děti k dispozici animační klub (za děti stále ručí rodiče, otevírací
doba dle obsazenosti hotelu) a herna, případně Vám
zprostředkujeme profesionální hlídání dětí.
Ubytování:
V jednolůžkových až čtyřlůžkových pokojích. Čtyřlůžkové pokoje jsou s palandou nebo oddělené ložnice.
Všechny pokoje jsou pohodlně vybavené, s vlastním
sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, trezorem a připojení na internet přes Wi-Fi zdarma.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří formou bufetu 450 Kč / osoba a večeře,
dítě 3–13 let 260 Kč / dítě a večeře.

Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko v doprovodu
dvou dospělých zdarma.
BONUSY:
Neomezený vstup do AQUAPARKU včetně LASEROVÉ
SHOW a SAUNOVÉHO SVĚTA, LUNAPARKU, IQLANDIE,
IQPARKU, volný vstup na 18ti jamkový indoor ADVENTURE GOLF a do ZRCADLOVÉHO LABYRINTU a neomezený vstup do ZOO Liberec po celou dobu pobytu.
Příplatky:
Parkovné 120 Kč/den. Velikonoce (13.04.2020)
240 Kč/osoba a pobyt. Pobyt se psem 250 Kč/noc,
platba na místě.
Termín		Osoba v pokoj obsazeném
2–4 2 osobami 2 osobami 3 osobami
osobami + 1 	
+ 2 	
+1
		
D 3–13
D 3–13
D 3–13
03.01.–09.04. 1 725 1 150
865
1 295
09.04.–14.04. 1 900 1 615
1 475
1 685
14.04.–27.06. 1 640 1 090
820
1 230
27.06.–01.09. 1 725 1 150
865
1 295
01.09.–26.09. 1 640 1 090
820
1 230
26.09.–01.11. 1 725 1 150
865
1 295
Cena za osobu/noc se snídaní a bonusem. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci. Nástup možný kdykoliv.

Hotel s vlastní restaurací nabízí elegantně a moderně
zařízené pokoje. Všechny pokoje hotelu jsou nekuřácké
(kuřákům je k dispozici odvětrávaná zadní část restaurace a venkovní terasa s kapacitou 90 míst). Designová
restaurace nabízí 65 míst k sezení a je členěna na kuřáckou a nekuřáckou část, součástí je zahradní terasa
a dětské hřiště.
Ubytování:
V jednolůžkových pokojích standard a dvoulůžkových
pokojích standard nebo comfort s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, čajová konvice / kávovar, minibar, lednice, pracovní stůl, fén, toaletní
potřeby, satelitní LCD TV, free Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří na místě.
Slevy:
Dítě do 10 let na přistýlce se snídaní zdarma v zimě.
Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní zdarma v létě.
Akce 7=6 nocí (1 noc zdarma) platí v termínech
02.01.–01.02.2020 a 29.02.–01.11.2020.
Akce 5=4 a 6=5 nocí (1 noc zdarma) platí v termínech 01.04.–10.04.2020, 13.04.–26.06.2020
a 30.08.–01.11.2020.
Sleva 10% za včasný nákup 45 dní před příjezdem.

Parkhotel Harrachov – Harrachov
R020.106 Hotel Pytloun – Harrachov
Příplatky:
Sle
Sleva
za celva 10 %
Pobyt se psem 200 Kč/den, platba na místě.
za vča až 15
ou pla
sný n %
tb
u

Parkhotel Harrachov*** se nachází asi 1,5 km od centra města Harrachov v klidné části zvané Rýžoviště. Je
ideální volbou rodinné dovolené v zimě i v létě. Příjemný personál, rodinné prostředí a wellness, vám
pomůže se odreagovat od všedních denních starostí.
Relaxovat můžete ve wellness centru, ve kterém se
nachází finská sauna pro 7 osoba a infra sauna pro
3 osoby. Na místě si můžete také zakoupit masáže.
V hotelu se nachází restaurace, denní bar, lobby bar,
letní terasa, dětský koutek a herna.
Ubytování: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT
a připojením k internetu přes Wi-Fi. V některých
dvoulůžkový a čtyřlůžkových pokojích se nachází
balkon. Budova s pěti patry je rozdělena na 2 části,
v části A je výtah a v části B není výtah.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeří 300 Kč / osoba a večeře,
dítě 2–12 let 210 Kč / dítě a večeře. Večeře je formou
bufetu nebo formou 3 chodového menu dle sezóny
a obsazenosti hotelu, včetně neomezené konzumace
vybraných nápojů (pivo, víno, nealko).
Slevy: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Parkování zdarma. Dětská
postýlka pro děti do 2 let zdarma.
Sleva 10% za platbu celého pobytu při rezervaci (částka v případě zrušení rezervace je nevratná –
100% storno poplatek).

Rekreační pobyt 2 noci
Termín
Pokoje bez balkonu Pokoje s balkonem
	L 1/2	L 1/3	L 1/4	L 1/2	L 1/4
02.01.–01.02. 925 750 665 975 690
09.03.–21.03. 925 750 665 975 690
21.03.–09.04. 600 535 500 650 525
14.04.–01.07. 600 535 500 650 525
01.07.–01.09. 825 685 615 875 640
01.09.–01.10. 925 750 665 975 690
01.10.–20.12. 600 535 500 650 525
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Pobyt lze na 2 noci.
Rekreační pobyt 3–4 noci
Termín
Pokoje bez balkonu Pokoje s balkonem
	L 1/2	L 1/3	L 1/4	L 1/2	L 1/4
02.01.–01.02. 865 710 635 915 660
01.02.–09.03. 1 125 885 765 1 175 790
09.03.–21.03. 865 710 635 915 660
21.03.–09.04. 540 495 470 590 495
09.04.–14.04. 1 125 885 765 1 175 790
14.04.–01.07. 540 495 470 590 495
01.07.–01.09. 765 645 585 815 610
01.09.–01.10. 865 710 635 915 660
01.10.–20.12. 540 495 470 590 495
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Pobyt lze na 3–4 noci.
Rekreační pobyt 5 a více nocí
Termín
Pokoje bez balkonu Pokoje s balkonem
	L 1/2	L 1/3	L 1/4	L 1/2	L 1/4
02.01.–01.02. 770 645 585 820 610
01.02.–09.03. 1 035 820 715 1 085 740
09.03.–21.03. 770 645 585 820 610
21.03.–09.04. 445 430 425 495 450
09.04.–14.04. 1 035 820 715 1 085 740
14.04.–01.07. 445 430 425 495 450
01.07.–01.09. 670 580 535 720 590
01.09.–01.10. 770 645 585 820 610
01.10.–20.12. 445 430 425 495 450
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem.
Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
je 5 nocí.

ák up

Akce
=5, 5
=4

7=6,
6

, 4=3

Nově rekonstruovaný hotel se nachází v klidné části
Harrachova zvané Rýžoviště. Součástí hotelu je restaurace, lobby bar, herna pro děti a školicí místnost. Hotel
je ideální pro rodinnou rekreaci a je skvělým výchozím
bodem pro pěší turistiku a cykloturistiku.
V zimě ocení jeho polohu zejména lyžaři. A to především díky čtyřsedačkové lanovce, která se nachází 450
metrů od hotelu.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností dvou přistýlek nebo čtyřlůžkových pokojích s možností jedné
přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním
sociálním zařízením a Wi-Fi. Většina pokojů má balkón
s venkovním posezením a výhledem na severní svah
Čertovy hory.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeří formou tříchodového menu
360 Kč / osoba a večeře. Večeře pro dítě 10–15 let v termínu 02.01.–01.04.2020 180 Kč / dítě a večeře. Večeře
pro dítě 12–18 let v termínu 01.04.–01.11.2020 180 Kč
/ dítě a večeře.
Slevy:
Dítě do 10 let na přistýlce se snídaní nebo polopenzí
zdarma v zimě
Dítě do 12 let na přistýlce se snídaní nebo polopenzí
zdarma v létě.
Akce 7=6 nocí (1 noc zdarma) platí v termínech
01.04.–01.11.2020.
Akce 5=4 a 6=5 nocí (1 noc zdarma) platí

Sleva 15% za včasný nákup 90 dní před příjezdem.
Akci 5=4, 6=5, 7=6 nocí a slevy za včasný nákup nelze
kombinovat.
Bonus:
Sleva 10% na masáže. Sleva 10% do wellness centra
v hotelu Pytloun Travel. Sleva 10% na skipas do ski
areálu Ještěd. Sleva 10% na konzumace v ostatních
restauracích sítě Pytloun. Parkování zdarma (střeženo
kamerovým systémem).
Příplatky: Pobyt se psem 250 Kč/den.
Rekreační zimní pobyt
L 1/2	L 1/2 D 10–15 P D 10–15 P MDP
Termín
Standard Comfort Standard Comfort
02.01.–01.02. 815
910
410
455
3
01.02.–29.02. 945 1 040 475
520
5
29.02.–14.03. 880
975
440
490
3
14.03.–01.04. 780
910
390
455
2
Cena za osobu/ noc se snídaní a rekreačním poplatkem.
MDP = Minimální délka pobytu. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Rekreační letní pobyt
Termín	L 1/2	L 1/2
P
P
D 12 P
Standard Comfort Standard Comfort
01.04.–10.04. 620 715 310 360 ZDARMA
10.04.–13.04. 715 845 360 425 ZDARMA
13.04.–01.05. 620 715 310 360 ZDARMA
01.05.–26.06. 685 780 345 390 ZDARMA
26.06.–30.08. 715 845 360 425 ZDARMA
30.08.–01.11. 685 780 345 390 ZDARMA
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R020.107
v termínech 01.04.–10.04.2020, 13.04.–29.06.2020
a 24.08.–01.11.2020.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) platí v termínech
14.03.–01.04.2020.
Sleva 10% za včasný nákup 45 dní před příjezdem.
Sleva 15% za včasný nákup 90 dní před příjezdem.
Akce 4=3, 5=4, 6=5, 7=6 nocí a slevy za včasný nákup
nelze kombinovat.
Bonus: Denně hodinový vstup do Wellness centra
(sauna, parní lázeň, whirlpool) zdarma ve veřejných
hodinách. Rekreační poplatek v ceně pobytu v termínu 02.01.–01.04.2020. Připojení k internetu přes
Wi-Fi a Harrachov card. 1× za pobyt káva a koláč při
pobytu na 4 a více nocí v termínu 02.01.–01.04.2020.
Parkovné při pobytu na 7 a více nocí zdarma. Sleva
10% na masáže a služby wellness centra. Sleva 10% na
půjčovnu lyží a lyžařskou školu JPK, skibus 150 m od
hotelu zdarma.
Příplatky: Pobyt se psem, malá rasa 300 Kč/den
a velká rasa 500 Kč/den. Parkování 100 Kč/den.
Rekreační zimní pobyt
Termín	L	L	 P D 10 D 10–15 MDP
bez
s		
P
P
balkonu balkonem
02.01.–01.02. 1 465 1 595 1 195 Zdarma 795 3
01.02.–29.02. 1 790 1 885 1 415 Zdarma 940 5
29.02.–14.03. 975 1 075 805 Zdarma 535 3
14.03.–01.04. 750 815 610 Zdarma 405 2
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.
Rekreační letní pobyt
Termín	L	L	
D 12 D 12–18 MDP
bez
s
P
P
balkonu balkonem
01.04.–10.04. 750
815 Zdarma 405
2
2
10.04.–13.04. 975 1 040 Zdarma 520
2
13.04.–27.04. 750
815 Zdarma 405
2
27.04.–29.06. 815
880 Zdarma 440
2
29.06.–24.08. 975 1 040 Zdarma 520
2
24.08.–01.11. 815
880 Zdarma 440
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. MDP
= Minimální délka pobytu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
Wellness hotel Svornost – Harrachov

Hotel se nachází uprostřed malebné přírody Krkonoš,
pouhých 5 minut chůze od centra města Harrachov,
známého střediska zimních i letních sportů. Vedle
ubytování hotel také nabízí wellness služby a stravování ve vlastní restauraci. Tento moderní hotel nabízí
bohatě vybavené zrekonstruované wellness centrum,
kde si můžete odpočinout a relaxovat v hotelovém
krytém bazénu nebo v sauně. Vychutnat si zde můžete
skvělé jídlo z bohatého bufetu nebo v létě grilované
maso jednou týdně. Pro hosty s polopenzí je připraven
jedenkrát za týden, Krkonošský večer" při kterém je večeře obohacena o tradiční krkonošské a české speciality
a jedenkrát za týden je dále připravena večeře s grilovanými specialitami. K dispozici je hostům půjčovna
a úschovna kol a lyží, lyžařská škola, herna a billiárd.
Pro děti je zde připraven program „Putování s příšerkami po Harrachově a okolí.“ Spolu se Svornosťáčkem,

R020.108

Čerťákem, Mumlaváčkem, Medovníčkem, Sklíčkem,
Bobíkem, Horníčkem a Zoubkem navštívíte Vodopád
Mumlava, Čertovu horu nebo Hornické muzeum v Harrachově. Při každém dalším ubytování v hotelu, obdržíte placku naší „Harrachovcké příšerky“
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s možností
jedné přistýlky, s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, trezorem a telefonem.
Stravování:
V ceně pobytu je polopenze (snídaně i večeře je formou švédských stolů).
Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko nebo na přistýlce
zdarma.
AKCE 4=3 noci platí v termínu 12.01.–01.02.2020,
29.02.–09.04.2020, 13.04.–30.05.2020 a 01.11.–
18.11.2020
AKCE 5=4 a 6=5 nocí platí v termínu 03.01.–
01.02.2020, 29.02.–09.04.2020 a 13.04.–18.11.2020
AKCE 7=6 a 14=11 nocí platí v termínu 03.01.–
09.04.2020 a 13.04.–18.11.2020
Příplatky:
Dětská postýlka 50 Kč / den. Parkování 100 Kč / auto
a den, platba na místě. Zvíře velké plemeno 500 Kč /
noc, zvíře malé plemeno 300 Kč / noc.
Termín	L 1/2
P
D 6–13 P	L 1/1
03.01.–12.01. 1 370 1 100
415
1 570
12.01.–01.02. 1 270 1 020
385
1 470
01.02.–29.02. 1 620 1 300
490
1 870
29.02.–15.03. 1 120
900
340
1 390
15.03.–09.04. 890
715
270
1 040
09.04.–13.04. 1 150
920
345
1 350
13.04.–30.04. 890
715
270
1 040
30.04.–30.05. 1 090
875
330
1 290
30.05.–03.07. 1 220
980
370
1 420
03.07.–29.08. 1 290 1 030
390
1 490
29.08.–01.11. 1 200
960
360
1 400
01.11.–18.11. 1 090
875
330
1 290
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Orea Resort Horal – Špindlerův Mlýn
R020.109
a 14.04.–03.11.2020
Sleva
za vča až 15
Sleva 15% při pobytu na 7 a více nocí, platí v termísný n %
nech 05.01.–31.01.2020 a 08.03.–03.11.2020
ák
up

Sleva
až 22
při p o
by t u
%
na v
íce no

cí

Orea Resort 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.
Příjemně relaxovat je možné v nově vybudovaném
Relax centru (bazén, sauna, whirlpool, parní lázeň).
Ubytování:
a) pokoje Classic – dvoulůžkové pokoje. K vybavení
pokoje patří LED televize s úhlopříčkou 43“ s HD satelitními programy a telefon, Wi-Fi připojení. Součástí
pokoje je koupelna se sprchovým koutem, toaletou
a fénem. K dispozici je na pokoji i trezor, minibar,
neperlivá voda 0,7l, dále čajový/ kávový set s rychlovarnou konvicí, pro dospělé osoby jsou na pokoji
župany a pantofle. Pokoje nemají balkon, nachází se
ve 4. patře, velikost pokoje 18 m2.
b) pokoje Deluxe – dvoulůžkové pokoje s možností
jedné přistýlky. K vybavení pokoje patří LED televize
s úhlopříčkou 43‘ s HD satelitními programy a telefon,
Wi-Fi připojení. Součástí pokoje je koupelna se sprchovým koutem, toaletou a fénem. K dispozici je na
pokoji i trezor, minibar, neperlivá voda 0,7l, dále čajový/ kávový set s rychlovarnou konvicí, pro dospělé
osoby jsou na pokoji župany a pantofle. Pokoje jsou
s balkonem.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
dle druhu pobytu (snídaně a večeře formou bufetu).
Dětské Slevy: 1x dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými
osobami se snídaní nebo polopenzí na pokoji zdarma.
Slevy:
Akce 5=4 noci (1 noc zdarma) platí při pobytu ne-pá
v termínech 05.01.–31.01.2020, 08.03.–09.04.2020

Sleva 10% na objednané služby při objednání pobytu min. 90 dní před nástupem na pobyt v termínu
31.01.–08.03.2020
Sleva 10% na objednané služby při objednání pobytu min. 60 dní před nástupem na pobyt v termínu
05.01.–31.01.2020 a 08.03.–14.04.2020
Sleva 10% na objednané služby při objednání pobytu min. 30 dní před nástupem na pobyt v termínu
14.04.–03.11.2020
Slevy nelze kombinovat. Slevy se vztahují i na
příplatky.
Bonus: Vstup do wellness, bazén, vířivka, 10% sleva
na wellness procedury a rekreační poplatek.
Příplatky:
Víkendový příplatek (pá a so) 320 Kč / osoba a noc,
platí v termínu 08.03.–09.04.2020.
Víkendový příplatek (pá a so) 160 Kč / osoba a noc,
platí v termínu 14.04.–03.11.2020.
Pobyt se psem 600 Kč/den. Parkovné 150 Kč/den.
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín	L 1/2 	L 1/2
P D 6–12 P MDP
Classic Deluxe Deluxe Deluxe
05.01.–31.01. 2 220 2 375 1 565 845
3
31.01.–08.03. 2 690 2 845 1 565 845
6
08.03.–09.04. 1 410 1 565 1 565 845
3
09.04.–14.04. 2 220 2 375 1 565 845
4
14.04.–26.06. 1 440 1 595 1 565 845
2
26.06.–30.08. 1 625 1 785 1 565 845
3
30.08.–03.11. 1 440 1 595 1 565 845
2
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.
Rekreační pobyt se snídaní
Termín	L 1/2 	L 1/2
P D 6–12 P MDP
Classic Deluxe Deluxe Deluxe
14.04.–26.06. 1 000 1 160 1 125 625
2
26.06.–30.08. 1 190 1 345 1 125 625
3
30.08.–03.11. 1 000 1 160 1 125 625
2
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Star Hotel Benecko – Štěpanická LhotaR020.110 Hotel Jezerka – Seč – Ústupky

Hotel Star leží v srdci Krkonoš přímo ve středu lyžařského
a turistického střediska Benecko. Hotel je vhodný pro
dovolenou v každém ročním období.
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

Termín	L	
D 2–12
02.01.–25.01.
840
590
25.01.–03.03.
930
650
03.03.–31.03.
840
590
31.03.–29.06.
690
485
29.06.–31.08.
750
525
31.08.–30.11.
720
505
30.11.–21.12.
690
485
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion V Gruntě – Zlaté Hory – Dolní Údolí

R020.112

Ubytování: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a připojením
k internetu přes Wi-Fi.
Stravování: V ceně pobytu je snídaní nebo polopenze dle druhu pobytu. Snídaně je formou bufetu,
večeře je výběr ze 2 menu.
Příplatky: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den.
Pobyt se psem 150 Kč/den. Neobsazené lůžko 200 Kč
/ noc. Dětská postýlka 100 Kč / noc.

Penzion se nachází v překrásném údolí zlatonosné
řeky Olešnice na hranici CHKO Hrubého Jeseníku v Dolním Údolí. V penzionu je stylová restaurace s krbem
s vyhlášenou domácí kuchyní, dětské hřiště, sauna,
bazén pro ochlazení po saunování, v létě možnost využití bazénu i s protiproudem a společenská místnost.
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Rekreační pobyt se snídaní
Termín	L	
D 3–12
02.01.–20.12.
570
510
Cena na osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín	L	
D 3–12
02.01.–20.12.
730
590
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R020.111
brouzdaliště), 1 hodina denně vstup do areálu AQUA
CENTRA (krytý bazén, masážní vana, parní sauna,
infra kabina), dětský koutek, houpačky, parkování
u hotelu, terasa, fitness, tělocvična, univerzální
hřiště, dětské hřiště.

s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a balkonem.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu, večeře 3 chodové menu – výběr ze 3 jídel).
Slevy: Parkování a rekreační poplatek zdarma. Dítě do
2 let bez nároku na služby zdarma (možnost dokoupení
polopenze 140 Kč/dítě do 2 let a polopenze).
Příplatky:
Pobyt se psem 75 Kč/den. Rekreační poplatek 19 Kč/
osoba a den, platba na místě.

Hotel se nachází v podhůří Železných hor v klidném
prostředí u lesa, 200 m od vodní nádrže Seč.
Součástí hotelu je restaurace, vinárna, bar, venkovní
terasa vhodná pro letní taneční párty s grilováním,
internet, kulečník a šipky. Venkovní vyhřívaný bazén
20 m + brouzdaliště, krytý bazén 15 m, masážní vana,
parní sauna, infra kabina, 2 x squash a fitness. Dependance se nachází 150 m od hotelu.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, balkonem, TV/SAT, telefon,
minibar a připojení na internet. Do pokojů superior
a komfort lze přidat 1 přistýlku.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně formou švédských stolů a večeře výběr ze 4 menu).
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
V ceně pobytu 6 a více nocí: Celodenní přístup do
venkovního areálu (venkovní vyhřívaný bazén 20 m +
brouzdaliště), 2 hodiny denně vstup do areálu AQUA
CENTRA (krytý bazén, masážní vana, parní sauna,
infra kabina), dětský koutek, houpačky, parkování
u hotelu, terasa, fitness, tělocvična, univerzální
hřiště, dětské hřiště. Sportovní baget 500 Kč/osoba
(dle vlastního výběru ze všech sportovišť hotelu).
Vstup na 90 minut do WELLNESS & SPA (obsahuje
7x saunu, 3x relaxační a ochlazovací bazén, 3x vířivku,
Kneippův chodník, solární louku, odpočívárnu a bar).
V ceně pobytu 1–5 nocí: Celodenní přístup do venkovního areálu (venkovní vyhřívaný bazén 20 m +

Rekreační pobyt 6 a více nocí – hotel
pokoje Standard
Termín	L	
D 3–12
04.07.–22.08.
1 285
1 115
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do AQUA CENTRA
na 2 hod. denně a sportovním bagetem. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.
Rekreační pobyt 6 a více nocí – hotel
pokoje Superior nebo Komfort
Termín	L	
D 3–12
P D 3–12 p
04.07.–22.08. 1 385 1 215
810
640
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do AQUA CENTRA
na 2 hod. denně a sportovním bagetem. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.
Rekreační pobyt 6 a více nocí – depandance
pokoje 1/2 a 1/3
Termín	L 1/2 1/2	L 1/3 1/3
1/3
D 3–12		 D 3–12	Neob. L
04.07.–22.08. 1 185 1 015 1 080 910 620
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do AQUA CENTRA
na 2 hod. denně a sportovním bagetem. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 6 nocí.
Rekreační pobyt 1–5 nocí – hotel
pokoje Standard
Termín	L	
D 3–12
04.07. – 22.08.
1 385
1 215
Cena na osobu/noc s polopenzí a vstupem do AQUA CENTRA
na 1 hod. denně. Nástup možný kdykoliv.
Rekreační pobyt 1–5 nocí – hotel
pokoje Superior nebo Komfort
Termín	L	
D 3–12
P D 3–12 p
04.07.–22.08. 1 485 1 315
810
640
Cena na osobu/noc s polopenzí a vstupem do AQUA CENTRA
na 1 hod. denně. Nástup možný kdykoliv.
Rekreační pobyt 1–5 nocí – depandance
pokoje 1/2 a 1/3
Termín	L 1/2 1/2	L 1/3 1/3
1/3
D 3–12		 D 3–12	Neob. L
04.07.–22.08. 1 285 1 115 1 180 1 010 720
Cena na osobu/noc s polopenzí a vstupem do AQUA CENTRA na
1 hod. denně. Nástup možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
Horský Hotel Brans – Malá morávka

R020.113

Penzion MIA – Dolní Moravice

R020.114
dvouplotýnkou, mikrovlnou troubou a televizí. Samozřejmostí je vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo,
sprchový kout). Standardem každého apartmánu je
podlahové vytápění, TV/SAT a připojení k internetu přes
Wi-Fi. Pohodlí ubytovaným hostům poskytnou sedací
soupravy s křesly, umístěné ve všech apartmánech.
Stravování:
Vlastní strava. Příprava jídla v plně vybavené kuchyňce.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko nebo přistýlku
zdarma. Parkování u penzionu zdarma.

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

Ubytování:
Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových
pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním
zařízením, LCD TV/SAT, dostatkem úložných prostor
pro každého hosta a samozřejmostí je Wi-Fi internet
v celé budově.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu
pobytu.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu 50 Kč / noc.
Rekreační pobyt s polopenzí
Termín	L	
D 3–12
P D 3–12 P
03.01.–01.04. 980
690
700
600
01.04.–01.07.
710
560
630
540
01.07.–01.10.
980
690
700
600
01.10.–23.12.
710
560
630
540
27.12.–03.01. 1 040
790
830
730
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Rekreační pobyt se snídaní
Termín	L	
D 3–12
P D 3–12 P
03.01.–01.04. 880
630
600
540
01.04.–01.07.
610
500
530
480
01.07.–01.10.
880
630
600
540
01.10.–23.12.
610
500
530
480
27.12.–03.01.
940
730
730
670
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion nad Vodopády – Rešov

R020.116

Penzion se nachází v oblasti Hrubého Jeseníku, 12 km od
Pradědu, v údolí obce Dolní Moravice, která leží v nadmořské výšce 600 m.n.m.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových apartmánech s možností až 2 přistýlek a třílůžkových apartmánech s možností až 2 přistýlek.
Rustikální apartmány jsou vybaveny kuchyňskou linkou
s nádobím, lednicí, rychlovarnou konvicí, elektrickou

Termín
2 noci
3–5 nocí 6 a více nocí
	L	
P	L	
P	L	
P
05.01.–01.04. 480 480 430 430 385 385
01.04.–01.07. 380 380 340 340 305 305
01.07.–01.09. 480 480 430 430 385 385
01.09.–21.12. 380 380 340 340 305 305
21.12.–05.01. 690 690 600 600 600 600
Cena za osobu/ noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion VINCENT – Dolní Moravice

R020.115
s nádobím, lednicí, rychlovarnou konvicí, elektrickou
sklokeramickou dvouplotýnkou a mikrovlnou troubou.
Samozřejmostí je vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo, sprchový kout). Standardem každého apartmánu
je podlahové vytápění, TV a připojení k internetu přes
Wi-Fi. Pohodlí ubytovaným hostům poskytnou sedací
soupravy s křesly, umístěné ve všech apartmánech.
Stravování: Vlastní strava.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko nebo přistýlku
zdarma. Parkování u penzionu zdarma.

Penzion se nachází v oblasti Hrubého Jeseníku, 12 km od
Pradědu, v údolí obce Dolní Moravice, která leží v nadmořské výšce 600 m.n.m. Penzion Vincent byl zcela zrekonstruován a uveden do provozu v roce 2011.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových apartmánech s možností až 2 přistýlek a třílůžkových apartmánech s možností až 2 přistýlek.
Prostorné apartmány jsou vybaveny kuchyňskou linkou

Termín
2 noci
3–5 nocí 6 a více nocí
	L	
P	L	
P	L	
P
05.01.–01.04. 480 480 430 430 385 385
01.04.–01.07. 380 380 340 340 305 305
01.07.–01.09. 480 480 430 430 385 385
01.09.–21.12. 380 380 340 340 305 305
21.12.–05.01. 690 690 600 600 600 600
Cena za osobu/ noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Hotel Kamzík – Karlov pod Pradědem

R020.118

Hotel Kamzík se nachází v oblasti Hrubého Jeseníku
v Karlově pod Pradědem. Obklopen lesy s loukami
a výhledem na přírodu této chráněné krajinné oblasti
vytváří dokonalou atmosféru k aktivnímu či pasivnímu
odpočinku a relaxaci.
Hosté mají možnost zdarma využívat parkoviště před
hotelem. Ke koupání vybízí příjemně vyhřívaný bazén
26–28 °C (6 x 16 m) s možností venkovní terasy s lehátky, sauny a služby masérů. Sportovní vyžití zajišťuje
profesionální posilovna (zn. Sportmar), kuželna, stoly
na stolní tenis, velká tělocvična vhodná pro basketbal,
volejbal a další druhy sportů a herna pro děti. V létě lze
využít hřiště na střeše bazénu s nádherným výhledem.
Ubytování:
V čelních a bočních nekuřáckých pokojích. Pokoje

standard jsou dvoulůžkové až čtyřlůžkové s vlastním
sociálním zařízením, TV a Wi-Fi. Dvoulůžkové pokoje
Komfort (čelní) mají navíc balkon, lednici s mrazákem
a ortopedické matrace.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 160 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
130 Kč/dítě a večeře.
Slevy:
Parkování na uzavřeném parkovišti zdarma. Dítě do
3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Bonus:
Vstup do bazénu + malé whirlpool, badminton, stolní
tenis, tenis, tělocvična (po dohodě s recepcí), profesionální posilovna, lanové centrum pro děti do 12 let
(spodní část) a workout hřiště zdarma.
Příplatky:
Pobyt se psem menší rasy (očkovací průkaz nutný)
200 Kč/noc. Rekreační poplatek 19 Kč/noc (osoby
18–70 let), osoby do 18 let a nad 70 let 4 Kč/noc.

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 přistýlky s vlastním sociálním zařízení, TV/SAT a lednicí.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost dokoupení večeří 120 Kč/osoba
a večeře.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na přistýlku zdarma.
Penzion Nad vodopády v Rešově najdete na okraji obce,
v sousedství národní přírodní památky Rešovské vodopády v oblasti Nízkého Jeseníku. Penzion Nad vodopády
nabízí prožití dovolené uprostřed malebné přírody
s možností celé řady aktivit. V areálu je vám k dispozici

Hotel Moravice – Karlov pod Pradědem

Termín	L
D 3–6
04.01.–01.05.
400
210
01.05.–30.09.
480
290
30.09.–22.12.
400
210
Cena za osobu/noc se snídani. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R020.117

služby. WiFi i pevné připojení k internetu zdarma.
Ubytování: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (sprcha a WC).
Stravování: V ceně pobytu snídaně. Možnost dokoupení večeří 110 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let
80 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Parkování na uzavřeném parkovišti zdarma.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Bonus: Badminton, stolní tenis, tenis a profesionální
posilovna zdarma, vstup na lanové centrum pro děti
(spodní část) a workoutové hřiště.
Příplatky: Příplatek za neobsazené lůžko 50 Kč/noc.
Hotel se nachází ve vyhledávaném turistickém stře- Pobyt se psem menší rasy (očkovací průkaz nutný)
disku Malá Morávka, Karlov pod Pradědem. Možnost 100 Kč/noc. Rekreační poplatek 19 Kč/noc (osoby
využití venkovního bazénu, restaurace a baru, pose- 18–70 let), osoby do 18 let a nad 70 let 4 Kč/noc.
zení u vnitřního krbu, klubovny s barem a výčepem Termín	L
D 3–12
pro skupiny, venkovního posezení s grilováním, 02.01.–26.12.
590
490
udírnu, venkovní travnaté a asfaltové plochy pro hry, Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
po dohodě je možnost pronajmout tělocvičnu a další kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Termín	L 1/2	L 1/2 	L 1/3	L 1/4
standard komfort standard standard
02.01.–26.12.
990
1 090
910
870
Cena na osobu/noc se snídaní a volný vstup do hotelového
bazénu + malého whirlpool během celého pobytu. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv mimo sobotu. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení v České republice
Hotel Pod Jedlovým vrchem – Loučná nad Desnou

Hotel se nachází v Loučné Pod Desnou. Přímo nad hotelem se vypíná majestátný Mravenečník, s ním sousedí
nejvyšší hora Jeseníků a Moravy Praděd (n.v. 1492 m).
Celým krajem se vine železnice, takže se pohodlně
dopravíte na zajímavá místa. V areálu hotelu je hostům k dispozici unikátní vyhřívaná pergola – zahradní
restaurace zasazená do místní zeleně s úschovnou kol,
kde se podávají v létě snídaně, či polopenze. Odtud je
krásný výhled na okolní hory Jeseníků. Součástí hotelu
je herna pro děti a nekuřácká restaurace – salonek,
stolní fotbálek, šipky, kulečník, trampolína, množství
her a hraček pro děti. Pro hotelové hosty je možnost
zapůjčení elektrokol za zvýhodněných podmínek.

R020.119

Ubytování:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností až dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením,
TV, rádio, připojení k internetu Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou snídaňového menu.
Možnost dokoupení večeře 120 Kč/osoba a večeře,
80 Kč/dítě do 12 let a večeře.
Slevy:
Děti do 3 let zdarma. Bezplatné připojení k internetu
Wi-Fi, úschovna kol nebo lyží zdarma, parkování
v areálu hotelu zdarma, zvýhodněné ceny zapůjčení
elektrokol.
Příplatky:
Poplatek za pobyt se psem 30 Kč/den. Rekreační poplatek
15 Kč/osoba a den, platba na místě. TV na pokoji 20 Kč/
osoba a noc. Vánoční večeře 170 Kč / osoba a večeře.
Rekreační pobyt 3 a více nocí
Termín	L	
D 3–12 P
1/1
02.01.–27.12.
465
180
480
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Pobyt
lze jen na 3 noci.
Rekreační pobyt 1–2 noci
Termín	L	
D 3–12 P
1/1
02.01.–27.12.
485
190
490
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Pobyt
lze jen na 2 noci.

Horská chata Eduard – Bělá pod Pradědem

R020.121

Stravování:
V ceně pobytu snídaně. V horské chatě se nenachází
společná kuchyňka na vaření, doporučujeme dokoupení večeří (polopenze lze objednat nejpozději 7 dní
před nástupem termínu pobytu). Večeře 150 Kč / osoba
a večeře, dítě 3–12 let 100 Kč / dítě a večeře.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování
v areálu hotelu zdarma. Fitcentrum, venkovní bazén
Horská chata Eduard se nachází v nadmořské výšce a úschovna kol pro ubytované hosty zdarma.
700 m, v ekologicky chráněné krajinné oblasti Hrubého Příplatky: Pokoj obsazený jednou osobou 70%. DětJeseníku, přímo v srdci horského střediska Bělá pod ská postýlka 50 Kč/den. Pobyt se psem 100 Kč/den.
Pradědem. Díky strategické poloze uprostřed nejoblístandard
benějších lyžařských center Červenohorské sedlo, Kar- Pokoje
s vlastním sociální zařízením
lova Studánka, Praděd, Petříkov, Ostružná, Ramzová Termín	L	
D 3–12
s bohatou nabídkou zimního i letního vyžití a známého 02.02.–21.03.
780
650
lázeňského centra Lipová, patří mezi celoročně nejvíce 21.03.–21.06.
690
590
turisticky vyhledávané místo v České republice.
21.06.–02.09.
780
650
U chaty je bazén o rozměru 25 m rozdělený na část pro 02.09.–21.12.
690
590
děti, se skluzavkou, venkovní sprchou, obklopen tráv- 29.12.–02.01.
900
650
níkem, minigolfové hřiště, variabilní hřiště pro míčové Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minihry s asfaltovým povrchem, zahradní dětský koutek, mální délka pobytu jsou 2 noci.
venkovní ohniště s možností posezení, venkovní bar Pokoje classic
s udírnou a grilem. Celá oblast je velmi vhodná pro pěší se společným sociálním zařízením v podkroví
Termín	L	
D 3–12
turistiku i cykloturistiku.
02.02.–21.03.
680
550
Ubytování:
590
490
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových rodinných pokojích 21.03.–21.06.
21.06.–02.09.
680
550
standard s vlastním sociálním zařízením.
590
490
Ve dvoulůžkových až pětilůžkových pokojích classic se 02.09.–21.12.
29.12.–02.01.
800
650
společným sociálním zařízením v podkroví.
za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. MiniVe dvoulůžkových až šestilůžkových pokojích eco- Cena
mální délka pobytu jsou 2 noci.
nomy se společným sociálním zařízením v mezipatře. Pokoje economy
se společným sociálním zařízením v mezipatře
Termín	L	
D 3–12
02.02.–21.03.
580
450
21.03.–21.06.
490
390
21.06.–02.09.
580
450
02.09.–21.12.
490
390
29.12.–02.01.
700
550
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
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Hotel a apArtmány Skiland – Ostružná

Areál je ideálním místem k rodinné dovolené, odpočinku ve dvou, milovníky hor i školní výlety a lyžařské
výcviky. Areál Skiland poskytuje ideální prostředí pro
sjezdové lyžování, běžky, cykloturistiku i turistiku.
Nejen ubytovaným hostům, ale i dalším zájemcům
areál zapůjčuje horská kola, koloběžky, skákací boty,
trekingové a nordic walking hole a odrážedlo. Pro aktivní neposedy se zde nachází trampolíny, bowling,
tenisové kurty a hřiště na minikopanou. Návštěvníci
mohou také navštívit stálou expozici hudebních
nástrojů.
Ubytování :
V hotelu: v jednolůžkových až dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky pro děti do 15 let s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT a připojením k internetu
přes Wi-Fi.
V apartmánu: v mezonetovém apartmánu pro
4 –7 osob.
V přízemí se nachází plně vybavená kuchyň (lednice, mikrovlnka, varná konvice, elektrický vařič,
nádobí), TV/SAT, manželská postel, křesla, stůl,

Rekreační pobyt v hotelu
Termín	L	 D 0–15 L	 D 0–15 P	Neob. L
02.01.–16.03.
975
780
715
250
16.03.–09.04. 810
640
595
250
09.04.–14.04. 910
725
670
250
14.04.–29.06. 810
640
595
250
29.06.–29.09.
910
725
670
250
29.09.–23.12.
810
640
595
250
Cena za osobu/ noc s polopenzí a parkováním. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou
2 noci.
Rekreační pobyt v apartmánu
Termín	Ap
další
další	Neob.
obsazené osoba D 3–15 let L
1–4 osobami v Ap
v Ap
02.01.–16.03.
850
710
680
850
16.03.–09.04. 635
535
510
635
09.04.–14.04. 765
640
610
765
14.04.–29.06. 635
535
510
635
29.06.–29.09.
765
640
610
765
29.09.–23.12.
635
535
510
635
Cena za osobu/ noc s vlastní stravou a parkováním. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou
2 noci. V případě obsazení apartmánu méně jak 4 osobami
platí se neobsazené lůžko.

Hotel Bauer – Bílá

Hotel Bauer leží v malebném údolí říčky Bílá v samém
srdci Moravskoslezských Beskyd, v centru lyžařského
střediska, přímo u nástupních stanic všech lanovek
a vleků. V hotelu můžete využít restauraci, horskou jizbu,
velkou konferenční místnost, kulečník, stolní fotbal
a dětský koutek. Také je zde možnost využít saunu, venkovní whirlpool, půjčovnu kol a na objednávku masážní
služby. Nově bude v provozu nové wellness centrum,
které nabídne bazén, sauny, whirlpool, solnou jeskyni,
relaxační prostor, masérnu a fitness centrum. Hotel je
ideálně umístěn z hlediska dostupnosti a to v centru obce
Bílá u silnice vedoucí na hraniční přechod se Slovenskou
republikou. Příjezd k hotelu je možný přes Frýdek Místek
a Ostravici, nebo od Rožnova pod Radhoštěm přes Horní
Bečvu. Příjezd je možný také od dvou hraničních přechodů se Slovenskou republikou, Bumbálka a Konečná.
Ubytování: V moderně a vkusně zařízených dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích standard s vlastním
sociálním zařízením, LCD TV, pracovním stolem, fénem
a Wi-Fi připojením.

R020.120

sociální zařízení se sprchovým koutem, úložné prostory.
V patře se nachází 1× dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a 1× třílůžkový pokoj s manželskou
postelí a samostatnou postelí. Připojení na internet
přes Wi-Fi.
Stravování :
V hotelu:
V ceně pobytu je polopenze (snídaně je formou bufetu, večeře je výběr ze tří jídel).
V apartmánu: Vlastní strava. Možnost dokoupení
snídaní formou bufetu 110 Kč / osoba a snídaně, dítě
do 15 let 80 Kč / dítě a snídaně. Možnost dokoupení
večeří výběr ze tří jídel 180 Kč / osoba a večeře, dítě do
15 let 130 Kč / dítě a večeře.
Příplatky:
Pobyt se psem je možný 130 Kč/ den. Dětská postýlka
50 Kč/ den, platba na místě. Rekreační poplatek 21 Kč
/ osoba a den, platba na místě.

R020.122

Stravování:
V ceně pobyt snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení výběrem z menu 275 Kč/osoba a večeře, dítě 3–15
let 215 Kč/dítě a večeře.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku lůžko a stravu zdarma.
Bonus:
Sleva 30% na vstup do wellness centra. Vstup do hotelové herny s možností hlídání dětí.
Příplatky:
Pobyt se psem 400 Kč/den. Rekreační poplatek 16 Kč/
osoba a den, dítě do 18 let 4 Kč/dítě a den, platba na
místě.
Rekreační pobyt 3 a více nocí
Termín	L
D 3–15
P D 3–15 P
01.01.–01.04. 1 025
615
765
460
01.04.–01.07.
935
565
765
460
01.07.–01.09. 1 025
615
765
460
01.09.–23.12.
935
565
765
460
Cena za osobu/noc se snídaní a slevou 30% na vstup do
wellness centra. Nástup na pobyt možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
Rekreační pobyt na 1–2 noci
Termín	L
D 3–15
P D 3–15 P
01.01.–01.04. 1 140
685
850
510
01.04.–01.07. 1 040
625
850
510
01.07.–01.09. 1 140
685
850
510
01.09.–23.12. 1 040
625
850
510
Cena za osobu/noc se snídaní a slevou 30% na vstup do
wellness centra. Nástup na pobyt možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení v České republice
Horský Hotel Čeladenka – Čeladná 
Dítě d

o 6 le
t
ZDARMA

Horský hotel Čeladenka se nachází v podhorské
obci Čeladná, v malebném horském údolí na úpatí
beskydských kopců, v čistém lesním prostředí mimo
centrum obce v nadmořské výšce 590 m. n. m. Obec
samotná pak nabízí bohaté využití rekreačních aktivit (golf, jízda na koni, turistika, kola,…).
V areálu se nachází také Lesní lázně – relaxační centrum s nabídkou procedur. Část ubytování je vedeno
jako rehabilitační centrum, umístěné v horských
domech.
Hostům je k dispozici restaurace, letní terasa, a lobby
bar. Nabízí hostům tradiční českou kuchyni v souladu s nejmodernějšími trendy, domácími zákusky
a moučníky. Po předchozí domluvě možno zajistit
dietní i bezlepkový program.
Ubytování: V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích typu standard, comfort, apartmánech a rodinných pokojích vybavených telefonem, internetovým
připojením, TV/SAT, minibarem a trezorem, na vyžádání dětskou postýlku nebo pohodlnou přistýlku.
Část pokojů má balkón nebo terasu. Všechny pokoje
jsou vhodné pro alergiky a hotel je bezbariérový.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu nebo výběrem z jídelního
lístku (dle obsazenosti hotelu).
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 19 Kč/osoba a den,
platba na místě. Dětská postýlka 200 Kč/den (nutná
rezervace předem). Pobyt se zvířaty jen v apartmánových domech 490 Kč / noc do 10 kg, 990 Kč / noc
nad 10 kg, platba na místě.
Relax pobyt: 1x hodinový vstup do Lesních lázní
s relaxačním bylinkovým čajem (infrasauna, vířivka,
Kneippův chodník, finská sauna), 10% sleva na
služby v Lesních lázních, zdarma vstup do fitness
v letních měsících zdarma vstup do venkovního
hotelového bazénu zdarma využití dětského hřiště,
sportovního hřiště, zapůjčení sezonního sportovního
vybavení zdarma parkování na hotelovém parkovišti,
Wi-Fi, sleva na bobovou dráhu, zdarma zapůjčení
a úschova horských kol, zdarma vystavení Beskydy
Card – originální návštěvnická karta, díky které můžete čerpat řadu výhod od partnerů nabízejících své
služby turistům a návštěvníkům Beskyd ubytování
v pokojích typu Comfort v hlavní hotelové budově
nebo v Horském domě (o druhu ubytování rozhoduje
hoteliér dle obsazenosti areálu).
Relax pobyt pro ženy: 1x večeře formou tříchodového degustačního menu šéfkuchaře hotelu, 1x
večeře formou bufetových stolů nebo výběrem z jídelního lístku (dle obsazenosti hotelu) láhev kvalitního vína jako dárek při příjezdu na pokoji, 1x sladké
překvapení od našeho cukráře, 1x hodinový vstup
do Lesních lázní s relaxačním bylinkovým čajem

Hotel U lip – Trojanovice

R020.123
(infrasauna, vířivka, Kneippův chodník, finská sauna)
během pobytu, masáž obličeje, krku a dekoltu, 10%
sleva na služby v Lesních lázních, zdarma vstup do
fitness, zdarma vystavení Beskydy Card – originální
návštěvnická karta, díky které můžete čerpat řadu
výhod od partnerů nabízejících své služby turistům
a návštěvníkům Beskyd, zdarma zapůjčení některého sezonního sportovního vybavení, zdarma
parkování na hotelovém parkovišti, připojení k internetu přes Wi-Fi, sleva na bobovou dráhu, ubytování
v komfortně zařízených hotelových apartmánech
Romantický pobyt pro dva: 1x romantická
degustační večeře při svíčkách, šumivé víno při příjezdu na pokoji, privátní hodinový vstup do Lesních
lázní s relaxačním bylinkovým čajem (infrasauna,
vířivka, Kneippův chodník, finská sauna),, 1x masáž
oleji Saloos pro oba (60 min.), 10% sleva na služby
v Lesních lázních, zdarma vstup do fitness, v letních
měsících zdarma vstup do venkovního hotelového
bazénu, zdarma parkování na hotelovém parkovišti,
zdarma zapůjčení horských kol a trekkingových holí,
zdarma využití sportovního hřiště a některého sportovního vybavení, zdarma úschovna kol, Wi-Fi, sleva
na bobovou dráhu, ubytování v pokojích Comfort
(o druhu ubytování rozhoduje hoteliér dle obsazenosti areálu)
Rekondice na Čeladence: Denně káva nebo čaj
a domácí zákusek hotelového cukráře, 10% sleva
na služby v Lesních lázních, zdarma vstup do fitness,
v letních měsících zdarma vstup do venkovního
hotelového bazénu, zdarma využití dětského hřiště,
sportovního hřiště, zdarma zapůjčení některého sezonního sportovního vybavení, zdarma parkování na
hotelovém parkovišti, Wi-Fi, zdarma zapůjčení horských kol, zdarma úschovna kol, sleva na bobovou
dráhu, ubytování v komfortně vybavených pokojích
(o druhu ubytování rozhoduje hoteliér dle obsazenosti areálu).
Relax pobyt
Pobyt ne–pá
Pobyt pá–ne
Termín	L
D 3–14	L	
D 3–14
01.01.–01.06. 3 245 2 490 3 495 2 490
01.06.–01.09. 4 245 2 490 4 495 2 490
01.09.–22.12. 3 245 2 490 3 495 2 490
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Relax pobyt pro ženy
Termín
Pobyt ne–pá
Pobyt pá–ne
L 1/2 L 1/1
L 1/2 L 1/1
01.01.–01.06. 3 990 5 880 4 490 6 380
01.06.–01.09. 4 990 6 880 5 490 7 380
01.09.–22.12. 3 990 5 880 4 490 6 380
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Romantický pobyt pro dva	L
01.01.–22.12.
4 745
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Rekondice na Čeladence
Termín
Pobyt 4 noci Pobyt 5 nocí
	L	L
01.01.–01.06.
5 990
6 990
01.06.–01.09.
6 990
7 990
01.09.–22.12.
5 990
6 990
Cena za osobu/4 nebo 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup možný v neděli (ne-čt a ne-pá).

R020.126

Ubytování: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových
pokojích s připojením k internetu přes Wi-Fi. Pokoje
jsou rozděleny na dva typy:
a) pokoje standart s vlastním sociálním zařízením
a TV
b) pokoje business s vlastním sociálním zařízením,
TV, minibarem (nadstandardně velké pokoje)
Stravování: V ceně pobytu snídaně. Možnost dokoupení večeří na místě.
Slevy: Dítě do 2 let bez nároku na lůžko zdarma.
Bonus: Klienti ubytování v pokojích business mají
Hotel U lip*** Trojanovice je situován v krásném volný vstup do sauny a fitness.
horském prostředí Moravskoslezských Beskyd. Uby- Příplatky: Poplatek za zvíře 110 Kč/den. Parkovné
tování Vám nabízí v obci Trojanovice v těsné blízkosti 50 Kč/den.
Frenštátu p. R. v samém centru Valašska. V hotelu Termín	L a D 10 a	L b D 10 b
můžete využít restauraci, fitness centrum, infra
01.01.–23.12.
800
730
900
830
saunu a masáže. Hotel je vzdálen jen cca 500 m od
lanové dráhy na Pustevny (1024 m n. m.). Na své si Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je u týdenv okolí hotelu přijdou milovníci turistiky a cyklistiky. ních pobytů v sobotu. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Orea Resort Devět Skal – Milovy

R20.124

Dítě d

o 6 le
t
ZDARMA

Moderní hotel se nachází v chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy s nejvyšším vrcholem Devět Skal. Hotel se nachází v těsné blízkosti Milovského rybníka
s možností koupání a rybolovu. V hotelu je restaurace,
denní bar, krytý bazén, sauna, masáže, posilovna,
tělocvična, minigolf, hřiště, půjčovna sportovních
potřeb, kulečník, tenisový kurt a stolní tenis.
Ubytování:
a) Pokoje Classic – pokoje jsou zrekonstruované
v moderním světlém designu. Na pokoj je možné
přiobjednat 1 přistýlku. Všechny mají balkon s výhledem na Žďárské vrchy, travnatou plochu s minigolfem nebo Milovský rybník. Pokoje jsou vybaveny
LCD televizí, telefonem a prostornou koupelnou se
sprchovým koutem a toaletou.
b) Pokoje Deluxe – pokoje o velikosti 24 m2 jsou
nově zrekonstruované. Všechny pokoje mají balkony,
ze kterých se naskýtá nádherný výhled na Žďárské
vrchy, okolní krajinu a travnaté plochy s minigolfem.
Pokoje jsou vybaveny LCD televizí, telefonem, čajovým a kávovým setem a malou ledničkou. Koupelna

je vybavena sprchovým koutem a samostatnou toaletou. Na pokoj je možné přiobjednat 1 přistýlku.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Večeře 340 Kč/osoba a večeře, dítě do 12 let 170 Kč/
dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 6 let na přistýlce se dvěma dospělými
osobami na pokoji se snídaní nebo polopenzí zdarma.
Parkování zdarma.
Příplatky: Víkendový příplatek (pá a so) 160 Kč /
osoba a noc. Pobyt se psem 600 Kč/pes a den.

Termín	L 1/2	L 1/2
P D 6–12 MDP
Classic Deluxe		
P
05.01.–01.04. 595
720 750 375
2
01.04.–26.06. 785
910 750 375
2
26.06.–30.08. 910
1 035 750 375
3
30.08.–01.11. 785
910 750 375
2
01.11.–22.12. 595
720 750 375
2
Cena na osobu/noc se snídani, rekreačním poplatkem,
1 láhev vody při příjezdu a vstup do bazénu 08:00–20:00
hod.. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. MDP = minimální
délka pobytu.
Pobyt není možné koupit přes období 18.01.–19.01., 30.01.–
31.01., 03.03.–08.03., 09.04.–13.04., 21.05.–06.06.,
04.07.–06.07., 10.09.–12.09.

Hotel Resort Santon – Brno
Dítě d

o 6 le
t
ZDARMA

Najdete u nás všestranné zázemí pro konference,
rodinné oslavy nebo posezení s přáteli spojené s gastronomickými zážitky, večerními rauty a grilováním
na rozlehlé terase restaurace Panorama s výhledem
na přehradu. Netradičním ozvláštněním večírku
může být také plavba parníkem včetně kompletního
cateringu. Odpočinout si můžete v našem Wellness
centru a zacvičit v menším cvičebním sále. Na hotelovém víceúčelovém hřišti si můžete protáhnout
tělo při tenisu, volejbalu či pétanque. Hotel Santon
se nachází na břehu Brněnské přehrady, která je oblíbeným místem rekreace místních i návštěvníků. Po
obou stranách je lemována rozlehlými lesy a nabízí
tak příležitost nejenom ke koupání a vodním sportům, ale i k turistice a cykloturistice. Nemůžete také
vynechat ZOO města Brna, která se zaměřuje především na kopytníky, ale chová i další atraktivní zvířata
jako lední medvědy, tygry a opice. Za návštěvu určitě

R20.125
stojí Bystrcké farmářské trhy, které pro Vás hotel pořádá ve spolupráci s městskou částí Brno-Bystrc.
Ubytování:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s možností jedné přistýlky (rozkládací lůžko nebo dětská
postýlka), s balkonem a výhledem na přehradu nebo
okolní lesy, s vlastním sociálním zařízením, koupelnou s vanou, TV/SAT, telefonem a připojením na
internet přes Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří na místě.
Slevy:
Sleva 10% na objednané služby při objednání pobytu min. 30 dní před nástupem na pobyt v termínu
03.01.–09.03.2020.
Dítě do 6 let ZDARMA, na přistýlce v pokoji u 2 plně
platících dospělých osob).
Příplatky:
Pobyt se psem 600 Kč/ zvíře a den.
Termín	L 1/2	L 1/1
P D 6–12 P MDP
03.01.–30.03. 785 1 410 750 375
1
05.04.–01.11. 1 035 1 910 750 375
1
01.11.–27.11. 785 1 410 750 375
1
27.11.–29.11. 1 035 1 910 750 375
2
29.11.–04.12. 785 1 410 750 375
1
04.12.–06.12. 1 035 1 910 750 375
2
06.12.–11.12. 785 1 410 750 375
1
11.12.–13.12. 1 035 1 910 750 375
2
13.12.–24.12. 785 1 410 750 375
1
24.12.–27.12. 1 035 1 910 750 375
2
27.12.–29.12. 785 1 410 750 375
1
29.12.–03.01. 1 875 3 595 750 375
3
Cena za osobu/ noc se snídaní, denně vstup na 2 hodiny do
wellness centra, parkování, rekreační poplatek a Wi-Fi připojení k internetu zdarma. MDP = Minimální délka pobytu.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Pobyt není možné koupit přes období 17.03.–21.03.,
09.04.–12.04., 20.04.–24.04., 17.05.–21.05., 06.06.–
07.06., 10.06.–11.06., 13.06.–14.06., 17.06.–18.06.,
04.07.–06.07., 31.07.–02.08., 07.08.–09.08., 14.08.–16.08.
a 04.10.–10.10.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

35

Rekreační zařízení v České republice
Hotel Stará škola – Sloup

R020.127

Hotel Skalní Mlýn – Blansko

R020.128

Dítě d

Ubytování:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích standard
s možností 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 dokoupení dvouchodové večeře 245 Kč/osoba a oběd
nebo večeře, dítě do 15 let 165 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Parkování u hotelu zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 10 Kč/osoba a den,
platba na místě. Pobyt se psem 150 Kč/den. Postýlka
Hotel Stará Škola se nachází v městečku Sloup, které 110 Kč/noc.
je severní vstupní branou do chráněné krajinné ob- Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3	L 1/4 P	L 1/1
lasti Moravský kras. Hotelová restaurace Vás svým 		 Deluxe
krásným dřevěným interiérem přenese mezi alpské 01.01.–20.06. 630 895 570 515 450 760
velikány. Pochutnáte si na tradičních domácích jíd- 20.06.–30.08. 710 895 625 565 450 860
lech z pečlivě vybíraných surovin, vybraných speci- 30.08.–20.12. 630 895 570 515 450 760
alitách rakouské kuchyně i jídlech připravovaných na Cena za osobu/noc se snídani. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
otevřeném ohni.

a v rodinných pokojích (dvoulůžkový pokoj s možností
o 5 le
t
dalších dvou lůžek). Všechny pokoje jsou s vlastním
sociálním zařízením, telefonem, rádiem, a TV/SAT.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně bufetu, v mimosezóně rozšířená kontinentální. Možnost dokoupení večeří (výběr
ze tří hlavních jídel, moučník nebo salát) 230 Kč/osoba
a večeře, děti do 15 let 160 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 5 let bez nároku na lůžko se snídaní
zdarma. Dětská cena platí jen při ubytování na pokoji
Hotel Skalní Mlýn je tříhvězdičkový hotel v srdci Ná- s dvěma plně platícími osobami.
rodní přírodní rezervace Moravský kras, do které láká Příplatky: Rekreační poplatek 20 Kč/osoba a den,
turisty především propast Macocha, vápencové jes- platba na místě.
kyně a unikátní plavba po pozemní říčce Punkvě.
Termín	L	
D 5–15
P
1/1
V hotelu můžete využít, restauraci, večerní restauraci – 01.01.–01.05. 690
490
400
980
piano bar, letní terasy s možností grilování, internetový 01.05.–01.11. 845
595
400
980
koutek a jiné služby. Hotel má vlastní parkoviště.
01.11.–31.12.
690
490
400
980
Ubytování: V jednolůžkových pokojích, dvoulůžko- Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální
délka
pobytu
jsou
2
noci.
vých pokojích s možností přistýlky, třílůžkových pokojích

Penzion Karolína – Trnava u Zlína

Amande Wine Wellness Hotel – Hustopeče

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

R020.129

ZDARMA

TV a faxová přípojka. Apartmány mají navíc plně vybavené kuchyňky. Připojení k internetu na recepci.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaně formou
švédských stolů, platba na místě.
Příplatky:
Neobsazené lůžko 100 %. Rekreační poplatek 6 Kč/
osoba a den. Při ubytování v apartmánu se připlácí
faktická spotřeba elektrické energie v období
30.09.–30.04.
Termín	L 1/3	L Ap	L Ap	L 1/1
		Lovecký	Valašský
04.01.–30.04. 600
515
550
850
30.04.–30.09. 510
430
465
680
30.09.–21.12. 600
515
550
850
21.12.–04.01. 640
615
615
890
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci v termínu 21.12.–04.01.

Ubytování: V jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích standard a dvoulůžkových až čtyřlůžkových
pokojích lux s vlastním sociálním zařízením (sprcha
a WC), TV/SAT a připojením k internetu přes Wi-Fi.
Pokoje lux mají na pokoji ledničku, nový nábytek
a rekonstruované koupelny.
Stravování: Vlastní strava. Možnost dokoupení
snídaní 170 Kč/osoba a snídaně, dítě do 8 let 115 Kč/
dítě a snídaně. Večeře 210 Kč/osoba a večeře, dítě do
8 let 170 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Penzion Onyx se nachází v klidné části obce Lednice, Příplatky: Rekreační poplatek 15 Kč/osoba a den,
platba na místě. Pobyt se psem 350 Kč/den. Dětská
a je vzdálený cca 800 m od zámeckého parku.
Penzion má vlastní parkoviště, restauraci, salonek postýlka 400 Kč/postýlka a den.
a vinný sklípek s kapacitou 65 osob přímo v areálu. Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3	L 1/4	L 1/1
V letních měsících mohou hosté využít možnosti postandard lux
lux
lux
sezení na venkovní terase. Restauraci a vinný sklípek 01.03.–30.12. 595 845 660 595 1 090
penzionu využíváme na předem dohodnuté akce Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv.
a kulturní akce.

Amande Hotel je zajímavým komplexem budov, kde
se snoubí moderní architektura s architekturou italské renesance – Domem pánů z Vizovic. V jeho podzemí se skrývají staré vinné sklepy. Vnitřní nádvoří
hotelu poskytuje příjemné zahradní posezení.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích standard
(není-li u pobytu uvedeno jinak) s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, telefonem
a připojením k internetu přes Wi-Fi.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo snídaně
a večeře dle druhu pobytu. Snídaně formou rautu,
večeře tříchodová nebo pětichodová dle pobytu.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky: Pobyt se psem 200 Kč/noc.
Wellness jako víno: Ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji Standard. Masáž zad a šíje (30 min.), župan
a pantofle na pokoji, každý pobytový den 90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři
druhy saun, Kneippova vinařská stezka, Whirpool,
odpočinková zóna), možnost parkování na parkovišti
dle dostupných kapacit.
Romantika ve dvou: ubytování ve dvoulůžkovém
pokoji Superior. Pětichodová večeře snoubená s víny
podávaná v den příjezdu, láhev sektu na pokoji, párovou proceduru Láskyplné laškování (perličková koupel, vodní lůžko, soukromá parní kabinka, vyhřívaný
peelingový stůl, láhev vína a občerstvení), každý pobytový den 90 minutový vstup do Saunového světa
Wine Wellness (čtyři druhy saun, Kneippova vinařská stezka, Whirpool, odpočinková zóna), možnost

Hotel Apollon – Valtice

Hotel Panon – Hodonín

Penzion Onyx – Lednice

R020.131

R020.132

Ubytování: Ve dvoulůžkový a třílůžkových pokojích
typu standard a ve dvoulůžkových pokoji typu economy.
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, telefonem a připojením k internetu
přes Wi-Fi. Pokoje economy jsou menší, mají oddělené
postele a v pokoji se nachází střešní okno.
Stravování: V ceně pobytu je snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení obědů a večeří na místě.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky: Pobyt se zvířaty není povolen. Rekreační
poplatek od 18–70 let 19 Kč/osoba a den, platba na místě.
Rodinný hotel Apollon naleznete v centru známého mo- Dětská postýlka 150 Kč / noc.
ravského vinařského městečka Valtice. K příjemnému Termín	L	 D 3–10	L	 D 3–10
letnímu posezení slouží terasa propojená s restaurací,
standard standard economy economy
kde je možné zpříjemnit si posezení ochutnávkou gri- 02.01.–01.04. 650
325
575
290
lovaných specialit. Skvělým místem pro relaxaci je také 01.04.–01.12. 750
375
675
340
hotelová zahrada, která poskytuje dostatek klidu a pro- 01.12.–22.12. 650
325
575
290
storu k příjemnému odpočinku. Pro děti jsou na zahradě Cena za osobu/noc se snídaní a parkováním. Nástup možný
kdykoliv.
připraveny také houpačky a pískoviště.
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parkování na parkovišti dle dostupných kapacit.
Gurmán: Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Standard. Pětichodová večeře snoubená s víny podávaná
v den příjezdu, každý pobytový den 90 minutový
vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři
druhy saun, Kneippova vinařská stezka, Whirpool,
odpočinková zóna), možnost parkování na hotelovém parkovišti dle dostupných kapacit.
Rodinný pobyt 3 a 5 nocí: Ubytování v pokoji Standard. Servírovaná večeře každý den (předkrm/salátový bar, hlavní chod a dezert), každý pobytový den
90 minutový vstup do Saunového světa Wine Wellness (čtyři druhy saun, Kneippova vinařská stezka,
Whirpool, odpočinková zóna), možnost zapůjčení
cyklistických kol a holí nordic walking, úschova kol
zdarma v hotelové kolárně, možnost zapůjčení společenských her, možnost parkování na parkovišti.
Wellness jako víno 	L
1/1
01.01.–31.12.
2 495
3 350
Cena za osobu/2 noci se snídaní a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení pobytu na
vyžádání.
Romantika ve dvou	L
01.01.–31.12.
3 795
Cena za osobu/2 noci se snídaní a 1 večeří a programem.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení
pobytu na vyžádání.
Gurmán	L	
1/1
01.01.–31.12.
2 495
3 190
Cena za osobu/2 noci se snídaní a 1 večeří a programem.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení
pobytu na vyžádání.
Rodinný pobyt 3 noci
Termín	L 1/2	L 1/3 	
D 3–12 P
01.01.–31.12.
2 995
2 665
2 370
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení pobytu na
vyžádání.
Rodinný pobyt 5 nocí
Termín	L 1/2	L 1/3 	
D 3–12 P
01.01.–31.12.
4 995
4 330
3 950
Cena za osobu/5 noci s polopenzí a programem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. Možnost prodloužení pobytu na
vyžádání.

R020.133
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích kategorie ****
s vlastním sociálním zařízením, LCD TV/SAT, telefonem,
připojení k internetu přes Wi-Fi, automatické žaluzie
a zdravotní matrace.
Stravování: V ceně snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeří na místě.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
10% sleva do ZOO, 10% sleva na plavbu na lodi na řece
Morava, 10% sleva na vstup do Aqualandu Moravia v Pasohlávkách, 10% sleva do trampolínového centra JUMP
STREET, 20% sleva na půjčovnu kol.

Hotel Panon je vhodný jak pro krátkodobé, tak i dlouhodobé pobyty s možností návštěv vinných sklepů v okolí
Hodonína. V letním období slouží moderně zrekonstruované koupaliště se třemi bazény s vyhřívanou vodou
a vodními atrakcemi pro děti i dospělé.
Ubytování:
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích kategorie ***
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem.

Pokoje 3*	L 1/2	L 1/3	L 1/1
02.01.–22.12.
620
590
965
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.
Pokoje 4*	L 1/2	L 1/3	L 1/1
02.01.–22.12.
775
590
1 275
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
Holiday Village – Senec

Ak7=c6e

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, bowling, kuželky, kulečník, masáže, perličkové koupele,
squash a posilovnu. V Aquaparku je množství atrakcí,
vnitřní i venkovní bazény s vyhřívanou vodou.
Ubytování: Apartmány se skládají z dvoulůžkové
ložnice, společenské části s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro dvě osoby, vlastní sociální
zařízení, TV a terasa se sezením.
Stravování: Vlastní strava, příprava jednoduchých
jídel v apartmá. Možnost dokoupení snídaní a večeří
v restauraci Holiday Village.
Slevy: Akce 7=6 platí na pobyty do 01.07.2020
a od 01.09.2020. Dítě do 2 let bez nároku na lůžko
zdarma.

Hotel Fatra – Terchová

Ak7=c6e

Hotel Fatra se nachází v samotném centru obce Terchová. Je to nově postavené moderní zařízení, které
splňuje všechny požadavky na odpočinek a regeneraci.
Své lyže nebo kola si můžete uložit do místnosti k tomu
určené, která je vybavena i sušákem na lyžáky. Po náročném dni si můžete odpočinout v příjemné kavárně,
která je situována do skalního masivu, nebo se zregenerovat ve finské sauně s oddychovou místností.
Ubytování: Ve dvoulůžkový a třílůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením, internetem a LED TV.
Čtyřlůžkové suity jsou rozděleny na dva dvoulůžkové
pokoje, jeden s manželskou postelí a druhý s oddělenými lůžky. Součástí některých pokojů jsou také

R020.134

Bonus: Vstup do areálu Sluneční jezer, lístek na
2 jízdy na Senecký expres v 7. a 8. měsíci pro každou
osobu, při pobytu na 7 a více nocí. 15% sleva na vstup
do Aquaparku Senec v 6. až 8. měsíci.
Příplatky: Dětská postýlka 155 Kč/noc. Dítě do
12 let jako 5. osoba na rozkládací přistýlce 310 Kč/dítě
a noc, jen na vyžádání. Pozdější odjezd (do 18:00 hod.)
20 EUR/apartmá, jen na vyžádání, platba na místě.
Pes 10 EUR/noc, jen na vyžádání, parkování 3 EUR/
den (při pobytu na 7 a více nocí paušálně 10 EUR), rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a den. Vratná kauce
50 EUR nebo 1 000 Kč/apartmán a pobyt.
Rekreační pobyt
Termín		Obsazenost apartmá
2 osobami 3 osobami 4 osobami
02.01.–01.07.
530
490
430
01.07.–01.09.
860
620
530
01.09.–02.01.
530
490
430
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v termínu 01.07.–01.09. je minimální délka pobytu 3 noci.
Rodinný pobyt
Termín		Obsazenost apartmá
2 dosp.
2 dosp.
3 dosp.
+1 D do 15 let +2 D do 15 let + 1 D do 15 let
02.01.–01.07.
440
370
400
01.07.–01.09.
580
470
500
01.09.–02.01.
440
370
400
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, v termínu 01.07.–01.09. je minimální délka pobytu 3 noci.

R020.136

balkony s výhledem na okolní skalní útvary, jako jsou
Ťava, Veľký a Malý Rozsutec.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 190 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 8 let 135 Kč/dítě a snídaně.
Slevy:
Akce 7=6 nocí (1 noc zdarma), platí celoročně. Dítě
do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Parkování a připojení k internetu zdarma.
Bonusy:
50% sleva do sportovního areálu (tenis, minigolf
a volejbal)
20% sleva v Raw Vratná na zapůjčení lyžařské výzbroje
a lyžařskou školu
10% sleva na suvenýry Podarunok
Příplatky:
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt není možný se psem. Neobsazené lůžko
250 Kč / lůžko a noc.
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/4 D 3–8 P
pokoj pokoj suita
07.01.–30.11. 640 580 530 450 330
Cena za osobu/noc s vlastní stravou, parkováním a připojením k internetu. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Hotel Nostalgia – Senec

Hotel se nachází v centru Sence, přímo na pěší zóně,
100 m od zastávky vláčku na Sluneční jezera. Také si
rádi občas zavzpomínáte na staré dobré časy? Pak je
tento hotel pro Vás to pravé. V restauraci naleznete
poctivou domácí kuchyni používající místní suroviny
od místních dodavatelů. Jídla, která zde najdete, jsou
recepty předávané po generace. Hotel nedisponuje
výtahem.
Ubytování:
Jednolůžkový pokoj s koupelnou se sprchovým
koutem, klimatizací.
Dvoulůžkový pokoj se spojenými nebo oddělenými lůžky. V koupelně se nachází sprchový kout,
Ve všech pokojích je lednička, televize s digitálním
připojením, klimatizace a bezplatné Wi-Fi. Pro
ubytované hosty je k dispozici velká společná terasa
s výhledem na město.
Třílůžkový pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem nebo s oddělenými lůžky, koupelnou se sprchovým koutem, klimatizací. Pro ubytované hosty je
k dispozici velká společná terasa s venkovním posezením a výhledem na město.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu
pobytu (snídaně, večeře formou menu – výběr ze
3 druhů jídel). Možnost dokoupení večeří k rekreačnímu pobytu 280 Kč/osoba a večeře, dítě do 14 let 190
Kč/ dítě a večeře.

R020.135
Slevy:
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky:
Dětská postýlka 265 Kč / noc. Parkování 3 EUR / auto
a noc (jen pro rekreační pobyt).
Léto v Senci 7 nocí:
Sklenice vína nebo velké pivo v ceně večeře, parkování, lístky na vláček, kterým se pohodlně odvezete
až na pláže Slunečních jezer – 1 ks zpáteční / osoba
a den (zastávka vláčku je 100 m od hotelu, provoz od
července do srpna), 3-hodinový vstup do Aquaparku
Senec (přes zimní období je navíc i vstup do saunového světa), hotelová knihovna, kupón na 10% slevu
na míchaný nápoj, kupón na 10% slevu na konzumaci
v hotelové restauraci.
Léto v Senci 4 noci:
Sklenice vína nebo velké pivo v ceně večeře, parkování,
lístky na vláček, kterým se pohodlně odvezete až na pláže
Slunečních jezer – 1 ks zpáteční / osoba a den (zastávka
vláčku je 100 m od hotelu, provoz od července do srpna),
1× za pobyt vstup do letního kina (pokud není v provozu,
je vstup do klasického kina), hotelová knihovna, kupón
na 10% slevu na míchaný nápoj, kupón na 10% slevu na
konzumaci v hotelové restauraci.
Rekreační pobyt
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/1
02.01.–09.04.
660
580
1 060
14.04.–22.12.
660
580
1 090
Cena na osobu v pokoji/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Léto v Senci 7 nocí
Termín	L 1/2
D 4–14 L
02.01.–09.04.
7 660
3 410
14.04.–22.12.
7 660
3 410
Cena na osobu v pokoji/7 nocí s polopenzí a programem.
Nástup možný kdykoliv.
Léto v Senci 4 noci
Termín	L 1/2
D 4–14 L
02.01.–09.04.
4 330
2 380
14.04.–22.12.
4 330
2 380
Cena na osobu v pokoji/4 noci s polopenzí a programem.
Nástup možný kdykoliv.

Dřevěnice Jánošíkov dvor – Zázrivá

Dřevěnice Jánošíkov dvor jsou situované v krásném
prostředí národního parku Malá Fatra, v lokalitě Zázrivá – Malá Petrová, přímo pod Malým Rozsutcem.
Okolí nabízí široké možnosti sportovních aktivit jako
např. turistiku, cykloturistiku, paragliding (Teplička
nad Váhom – 27 km), rafting (řeka Orava – 10 km,
řeka Váh – 25 km), jízdu na koni (Zázrivá, Terchová),
rybaření apod.
Ubytování:
a) Drevenica u Juraja – 18 lůžek (6 pokojů s vlastním sociálním zařízením – 2x 1/2, 2x 1/3, 2x 1/4),
společenská místnost v TV, připojení k internetu přes
Wi-Fi, stylová restaurace s krbem, finská sauna.
b) Drevenica u Štefana – 18 lůžek (7 pokojů

R020.137

s vlastním sociálním zařízením – 3x 1/2 a 4x 1/3 z toho
je jeden dvoulůžkový pokoj bezbariérový se samostatným vchodem), společenská místnost s TV
a kuchyně s kompletním vybavením a připojení k internetu přes Wi-Fi.
c) Drevenica u Aničky – 17 lůžek (5 pokojů s vlastním sociálním zařízením – 1x 1/2, 1x 1/3 a 3x 1/4).
Každý pokoj má TV a připojení k internetu přes Wi-Fi.
d) čtyřlůžkový rodinný apartmán se nachází
v dřevěnici u Aničky, má samostatný vchod, vlastní
sociální zařízení, kuchyň a krb.
e) dvoulůžkový romantický pokoj se nachází
v dřevěnici u Aničky, má samostatný vchod, vlastní
sociální zařízení a krb.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní a večeří
na místě.
Slevy:
Pobyt se psem zdarma. Parkování přímo v areálu
zdarma. Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky:
Dětská postýlka 155 Kč/pobyt. Rekreační poplatek
0,5 EUR/osoba a den, platba na místě. Pobyt se psem
1 EUR/noc.
Rekreační pobyt na 2–4 noci
Termín	L		 Celá dřevěnice
v dřevěnici u Juraja u Štefana u Aničky
03.01.–09.04. 610
7 920 9 240 8 720
14.04.–28.12.
610
7 920 9 240 8 720
Cena za osobu nebo za celý objekt/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Rekreační pobyt na 5 a více nocí
Termín	L		 Celá dřevěnice
v dřevěnici u Juraja u Štefana u Aničky
03.01.–09.04. 610
6 600 7 920 7 920
09.04.–14.04. 795 10 830 11 620 11 620
14.04.–28.12.
610
6 600 7 920 7 920
28.12.–03.01.
795 10 830 11 620 11 620
Cena za osobu nebo za celý objekt/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
Penzion Kremenisko – Banská Štiavnice
R020.138 Penzion Javorina – Čičmany
Apartmán
4–6
–
ložnice
pro
2
osoby,
obývací
Sleva
Akce4
pokoj s manželskou postelí, kuchyňský kout s roztaza vča až 10
5=
sný n %
hovacím gaučem pro 2 osoby, vlastní sociální zařízení
ák
up

Bánská Štiavnica se nachází na území chráněné krajinné oblasti Štiavnické vrchy. Leží na jižním svahu
hlavního hřebenu Štiavnických vrchů. Penzion se
nachází na samotě na konci obce. Skládá se ze čtyř
objektů. Banská Štiavnica je jedním z nejkrásnějších
a historicky nejzajímavějších měst na Slovensku.
V roku 1993 bylo historické jádro města spolu s technickými památkami v okolí zapsané do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
V historickém jádru města se nachází velmi mnoho
umělecko – historických památek. Historie města
je úzce spojená s hornictvím. V penzionu se nachází
malé vnitřní wellness centrum s vířivkou a saunou.
V areálu se nachází dětské hřiště, stolní tenis, hřiště,
altánky s možností opékání a možnost zapůjčení kol.
Ubytování:
Studio 2–4 – pokoj pro 2 osoby s manželkou postelí
a roztahovacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňský kout,
vlastní sociální zařízení a TV.

a TV.
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením a TV.
Stravování: Vlastní strava. Snídaně formou bufetu
190 Kč/osoba a snídaně. Večeře výběr z menu 220 Kč/
osoba a večeře.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a služby
zdarma.
Bonus: Volný vstup do venkovního bazénu v období
01.07.–05.09. Připojení k internetu přes Wi-Fi v objektu B a D zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 0,7 EUR/osoba a den.
Pes 9 EUR/den (nutno nahlásit předem). Sauna a hydromasážní bazén 9 EUR/osoba a hod. Minimální obsazenost pokoje a studia jsou 2 osoby a apartmánu
3 osoby.

R020.139

Ubytování: Ve dvoulůžkových, třílůžkových pokojích a čtyřlůžkových rodinných apartmánech
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a připojení
k internetu.
Stravování: V ceně pobytu snídaně. Večeře 225 Kč/
osoba a večeře, dítě do 12 let 145 Kč/dítě a večeře.
Slevy: AKCE 5=4 při ubytování minimálně na 5 nocí
je jedna noc ZDARMA. Připlácíte pouze 1x snídani ve
výši 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 95 Kč/dítě
a snídaně. Dítě do 3 let bez nároku na služby ZDARMA.
Dětská postýlka ZDARMA.
Penzion je nově zrekonstruovaný lidový srubový Příplatky: Pobyt se psem 4 EUR/den. Jednolůžkový
dům. Můžete využít restauraci s možností celoden- pokoj 30%. Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den.
ního stravování. V letních měsících můžete ochutnat
speciality na terase s grilem a živou hudbou. Na ve- Termín	L	 D 12 P D 12 P	L Ap. 1/4
černí chvíle oddychu slouží kamenná vinárna s krbem, 02.01.–20.12. 840 520 505 435 930
za osobu/noc se snídaní a 1x za pobyt vstup do wellkulečníkem, stolním fotbalem a elektronickými šip- Cena
ness. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
kami. V relaxační části penzionu můžete využít saunu pobytu jsou 2 noci. Cena neplatí v období Velikonoc, Vánoc
a Silvestru.
vířivou vanu, masáže a fitness.

Hotel Orava – Orava – Vitanová		

Termín	L	 D 3–12	L	 D 3–12	L	 D 3–12
	Ap	Ap
St St Pokoj Pokoj
12.01.–08.04. 565 465 565 465 530 430
08.04.–14.04. 595 495 595 495 565 465
14.04.–30.06. 565 465 565 465 530 430
30.06.–13.09. 595 495 595 495 565 465
13.09.–20.12. 565 465 565 465 530 430
20.12.–10.01. 595 495 595 495 565 465
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 2 noci, mimo Vánoce,
Silvestr a Velikonoce, kdy je min. délka pobytu 4 noci.

Penzion Zelený dom – orava– Vitanová
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salónky pro semináře, firemní večírky, rodinné oslavy
a mnoho dalších aktivit.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích s možností
přistýlky. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, internet a balkon. Ve dvoulůžkovém pokoji komfort je možnost až dvou přistýlek.
Stravování:
V ceně pobytu je polopenze (snídaně je formou
bufetu, večeře výběr ze 3 menu). Dítě 3–12 let má
poloviční porce.
Slevy: Dítě do 3 let ubytované na přistýlce bez nároku na stravu zdarma.
Tříhvězdičkový hotel se nachází v jednom z nejkrás- Příplatky: Pobyt se psem 10 EUR/den. Rekreační
nějších míst v regiónu Orava. Hotel byl postavený poplatek 0,17 EUR / osoba a noc, platba na místě.
v roce 2008 a hostům nabízí vysoký standard ubyTermín	L 1/2 P D 3–12 P	L 1/2
tování. Nedaleko od hotelu se nachází termálního 				
komfort
koupaliště Oravice, Západní Tatry – Roháče, muzeum 02.01.–29.12. 845 780 630
1 010
Oravské dědiny, Oravský hrad a Oravská přehrada.
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
V hotelu je restaurace s mezinárodní kuchyní, kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Penzion Koliba – Dolný Kubín

R020.142

Ubytování: Ve dvoulůžkovém, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením,
ledničkou, varnou konvicí, TV/SAT, rádiem a připojením k internetu přes Wi-Fi.
Stravování: V ceně snídaně formou bufetu + večer
domácí polévka s chlebem.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma. Parkování před penzionem zdarma. Sleva 15% na vstup
do Meander Parku Oravice a Termy Chochołów. Sleva
15% do skiarálu Ski Vitanová.
Příplatky: Pobyt se psem jen malá rasa 3 EUR /
noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba
V penzionu se nachází restaurace, vnitřní bazén (7 x na místě.
3,5 x 1,5 m), půjčovna kol, fitness (masážní stroj Rol- Termín	L	
D 3–14
letic, masážní plošina, běžecký pás), sauna a solná 02.01.–31.10.
690
400
terapie. Penzion ve svém okolí nabízí nespočet aktivit,
Cena na osobu/noc se snídaní + večer domácí polévka
mezi které patří celoroční turistika, zimní lyžování, s chlebem, vstup do bazénu a fitness. Dle počtu nocí 1–3x
nebo koupání a odpočinek v nedalekých termálních sauna a solná terapie. Nástup možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 2 noci.
aquaparcích.

Penzion Koliba se nachází v centru městečka Dolný
Kubín. Poskytuje ubytování ve stylových pokojích
vybavených WC a TV.
Ubytování: Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, rádio
a připojením na internet přes Wi-Fi. Všechny pokoje
jsou nekuřácké.
Ve čtyřlůžkových a pětilůžkových pohádkových chaloupkách s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou

Penzion Josef – Demänovská dolina

Apartmány Vierka – Demänovská Dolina

R020.143

se společenskou místností, TV, připojení k internetu
přes Wi-Fi a krbovou pecí.
Stravování: V ceně pobytu vlastní strava (chaloupky) nebo snídaně formou bufetu (penzion). Možnost dokoupení večeří na místě. Možnost dokoupení
snídaní (chaloupky) 155 Kč/ snídaně.
Příplatky: Rekreační poplatek 0,66 EUR/den, platba
na místě. Pobyt se psem 15 EUR/den.

Stravování: Vlastní strava. Možnost dokoupení
kontinentální snídaně (výběr z jídelního lístku)
155 Kč/osoba a snídaně, dítě do 6 let 95 Kč/dítě
a snídaně.
Slevy: Parkování u penzionu zdarma. Dítě do 2 let
bez nároku na služby zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc,
platba na místě. Jednolůžkový pokoj příplatek 50%.
V blízkosti penzionu se nachází lyžařské středisko
Jasná, Demänosvká jeskyně Slobody, Aquapark
Tatralandia a Bešeňová. Součástí penzionu je společenská místnost s mini barem, parní a finská sauna,
úschovna lyží a kol a sezení na terase u potoku.
Ubytování: Ve dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích s možností až dvou přistýlek. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, rádio, trezor
a krásný výhled na okolní krajinu.
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Termín	L	
08.01.–18.01. 660

P
D 6P MDP
330 240
2
18.01.–29.02. 760 380 330 240
5
29.02.–15.03. 660 330 330 240
2
15.03.–27.06. 630 315 330 240
2
27.06.–01.09. 660 330 330 240
2
01.09.–20.12. 630 315 330 240
2
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

R020.140

Rekreační pobyt penzion
Termín	L	 D 3–13	L	 D 3–13	L	 D 3–13
1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4
03.01.–22.12. 660 495 580 465 545 430
Cena za osobu/ noc se snídaní. Minimální délka pobytu jsou
2 noci. Nástup na pobyt možný kdykoliv.
Rekreační pobyt chaloupky
Termín
Chaloupky 1/4, 1/5
03.01.–22.12.
3 630
Cena za celou chaloupku pro 4–5 osob/ noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 2 noci.

R020.144

apartmány pro náročnější klienty jsou dvoulůžkové
s možností dvou přistýlek.
Stravování: Vlastní strava. Možnost stravování
v Penzionu Josef kontinentální snídaně (výběr z jídelního lístku) 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do 6 let
95 Kč/dítě a snídaně.
Slevy: Parkování u apartmánu zdarma. Dítě do 2 let
bez nároku na služby zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc.

D 12
330

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

Termín	Obsazenost apartmá
MDP
2 os.
3 os.
4 os.
08.01.–18.01.
825
660
580
2
18.01.–29.02.
910
715
620
5
29.02.–15.03.
825
660
580
2
15.03.–27.06.
660
550
495
2
27.06.–01.09.
825
660
580
2
01.09.–20.12.
660
550
495
2
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
Hotel SNP – Demänovská Dolina

Dítě d

o 8 le
t
ZDARMA
Hotel SNP je pro svojí atraktivní polohu v Nízkých Tatrách jedním z nejvyhledávanějších zařízení. V hotelu
je k dispozici restaurace, stylová vinárna, bar, sauna,
biliár, stolní tenis, půjčovna a úschovna kol, volejbalové hřiště, ohniště.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT,
rádiem a telefonem, většina pokojů má balkon.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu). Možnost dokoupení obědů
formou menu 245 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let
195 Kč/dítě a oběd.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Bonus: Připojení k internetu přes Wi-Fi v celém
hotelu, Sleva 30 % na vstup do Aqua Relax v hotelu
Titris v Tatranské Lomnici. Sleva 30 % na vstup do
wellness centra Urania v hotelu Urán v Tatranské

R020.145

Wellness Hotel Grand – Demänovská Dolina

Lomnici. Sleva 30 % na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu v hotelu Trigan, Štrbské Pleso.
Sleva 30 % na vstup do krytého bazénu s termální
vodou v hotelu nebo do termálního koupaliště Termal ráj v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20%
na bowling v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech.
Sleva 50% na vstup do expozice miniatur MINI SLOVENSKO – Areál slovenských kulturních památek
v Liptovském Jánu.
V období 29.06.–01.09. navíc: dětský koutek, fakultativní výlety (za poplatek).
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě.
Rekreační pobyt 3 a více nocí
Termín	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
02.01.–09.03. 2 255 1 580 1 805 1 130
09.03.–09.04. 1 955 1 370 1 565
980
09.04.–14.04. 2 070 1 450 1 655 1 035
14.04.–04.05. 1 610 1 125 1 290
805
04.05.–25.05. 1 355
950
1 085
680
25.05.–29.06. 1 430 1 005 1 145
715
29.06.–01.09. 1 545 1 085 1 240
775
01.09.–28.09. 1 430 1 005 1 145
715
28.09.–14.12. 1 355
950
1 085
680
Cena na osobu/noc s polopenzí. Nástup možný kdykoliv.
Minimální délka pobytu jsou 3 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 2 a více nocí
Termín	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
04.05.–25.05. 1 355
950
1 085
680
25.05.–29.06. 1 430 1 005 1 145
715
29.06.–01.09. 1 545 1 085 1 240
775
01.09.–28.09. 1 430 1 005 1 145
715
28.09.–14.12. 1 355
950
1 085
680
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.

Dítě d

o 6 le
t
ZDARMA

Hotel je jeden z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších hotelů v Jasné ve výšce 1 200 m.n.m., známy
svojí vynikající a nápaditou kuchyní. Koncem roku
2006 byla otevřena nová hotelová část DRUŽBA****,
která nabízí nejvyšší ubytovací standart v turistickém
středisku. Hostům je k dispozici hotelová restaurace,
stylová „Lidová restaurace“ s letní terasou, vinárna
s vinotékou, noční klub s biliardem a diskotékou, relaxační centrum s největším wellness centrem v Jasné

o 6 le

t

ZDARMA

%
až 10
Sleavvčaasný nákup
z

Akce4=3

7=6 a
Wellness Hotel Grand**** je situovaný v centru
Jasné v nadmořské výšce 1 100 m. Svým vybavením nezklame i nejnáročnější klienty, ubytování je
v komfortně zařízených pokojích. V hotelu se nachází
klasická smíšená sauna s kapacitou 15 míst a ochlazovacím bazénem. Atypický hotelový bazén nabízí relax
spojený s občerstvením v baru u bazénu.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích Standard, vlastním
sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, minibarem, telefonem, rádiem, trezorem a připojením k internetu
přes Wi-Fi.
Ve dvoulůžkových pokojích Deluxe s možností přistýlky, vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT,
minibarem, telefonem, rádiem, trezorem, županem,
patoflemi a připojením k internetu přes Wi-Fi.

Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze
(snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu).
Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu
11.03.–09.04.2020, 13.04.–01.11.2020 pouze u pobytu se snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
01.02.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
Bonus:
Vstup do wellness centra, připojení k internetu přes
Wi-Fi a parkování u hotelu.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.

Ski & Wellness Rezidence Družba – Demänovská Dolina
Dítě d

R020.146

R020.147

Spišský hrad, Demänovská jeskyně Slobody, Výstup
na Chopok, Túra po Prosické a Kvačianské Doline.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích Comfort
nebo Economy s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, minibarem,
trezorem, fénem a župany. Rozdíl mezi pokoji comfort a economy: pokoje mají stejné vybavení, pokoje
comfort jsou rozlohou větší.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu pobytu (snídaně formou švédských stolů, večeře formou
bufetu nebo 4-chodového memu).
Možnost dokoupení večeří v termínu 05.01.–
14.04.2020 685 Kč/ večeře dospělá osoba, 465 Kč/
večeře dítě 2–12 let.
Možnost dokoupení večeří v termínu 14.04.–
17.12.2020 620 Kč/ večeře dospělá osoba, 465 Kč/
večeře dítě 2–12 let.
Slevy:
25 m plaveckým bazénem, vířivkou, masážními spr- Jedno dítě do 6 let se dvěma dospělými na pokoji bez
chami, tepidáriem s výhledem na panoráma Nízkých lůžka nebo na přistýlce se snídaní zdarma, platí pouze
Tater, 6 saunami (např.: turecká, finská, severská) u rekreačního pobytu.
a širokou nabídkou masáží a procedur.
Relaxační pobyt pokoj Comfort
Okolí hotelu nabízí širokou škálu využití volného Termín	L	
P
D 12 P D 6 bez L
času. Výlety do okolí: Termální koupaliště Bešeňová, 05.01.–08.03. 3 300 2 310 2 115 825
Aquapark Tatralandia, Vlkolínec – památková rezer- 08.03.–14.04. 2 755 2 145 1 950 825
vace lidové architektury zapsaná na seznam UNESCO, 14.04.–17.12. 1 765 1 420 1 420 825
muzeum Liptovské vesnice Pribylina, Oravský hrad, Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do hotelového
bazénu od 07:30 do 10:00 hod., neomezený vstup do wellness centra, 10% sleva na lyžařskou školu, půjčovnu a servis
lyžařské výstroje, Nástup možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 3 noci. Při pobytu na 5 a více nocí v termínu
05.01.–14.04.2020 je možnost slevy.
Relaxační pobyt pokoj Economy
Termín	L	
P
D 12 P D 6 bez L
05.01.–08.03. 3 135 2 310 2 115
825
08.03.–14.04. 2 590 2 145 1 950
825
14.04.–17.12.
1 570 1 420 1 420
825
Cena na osobu/noc s polopenzí, vstupem do hotelového
bazénu od 07:30 do 10:00 hod., neomezený vstup do wellness centra, 10% sleva na lyžařskou školu, půjčovnu a servis
lyžařské výstroje, Nástup možný kdykoliv. Minimální délka
pobytu jsou 3 noci. Při pobytu na 5 a více nocí v termínu
05.01.–14.04.2020 je možnost slevy.

Příplatky: Příplatek za konkrétní pokoj nebo pokoj s balkonem 160 Kč/osoba a noc. Dětská postýlka
210 Kč/noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc
(12–99 let), platba na místě. Pobyt se psem 30 EUR/
pes a noc, platba na místě (je možný pouze ve venkovních apartmánech). Zákaz vstupu psům do hlavní
budovy.
Rekreační pobyt 5 a více nocí
Termín
Comfort	Economy
	L	
P	L	
P
05.01.–08.03. 1 980 1 155 1 815 1 155
08.03.–14.04. 1 485
990
1 405
990
14.04.–17.12.
990
660
795
660
Cena na osobu/noc se snídani a vstupem do hotelového
bazénu od 07:30 do 10:00 hod. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu je 5 nocí.
Rekreační pobyt 3–4 noci
Termín
Comfort	Economy
	L	
P	L	
P
05.01.–08.03. 2 310 1 320 2 145 1 320
08.03.–14.04. 1 735 1 155 1 570 1 155
14.04.–17.12.
990
660
795
660
Cena na osobu/noc se snídani a vstupem do hotelového
bazénu od 07:30 do 10:00 hod. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.
Rekreační pobyt 1–2 noci
Termín
Comfort	Economy
	L	
P	L	
P
05.01.–08.03. 2 560 1 485 2 310 1 485
08.03.–14.04. 1 980 1 155 1 815 1 155
14.04.–17.12.
1 140
760
925
760
Cena na osobu/noc se snídani a vstupem do hotelového bazénu od 07:30 do 10:00 hod. Nástup možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
Hotel Tri Studničky – Demänovská Dolina

R020.148

Dítě d

Bungalovy Jasná – Demänovská dolina

t
o 6 le

ZDARMA

%
až n1á0kup
a
v
e
l
ý
S a včasn
z

Akce4=3

7=6 a
Horský hotel se nachází v lyžařském a turistickém
centru Zahrádky, v nadmořské výšce 998 m.n.m. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie, od dětí
po seniory. Součástí hotelu je sauna s ochlazovacím
bazénem a oddychovými lůžky, masáže. Pro hosty je
také k dispozici stolní fotbal a hokej, biliár. V hotelu
je restaurace, lobby bar s krbem a domácím kinem.
Lákající je i posezení na terase u plápolajícího ohně.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích Standard
o velikosti 20 m2 s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT, telefonem, fénem, minibarem a trezorem.
Některé pokoje mají balkon.
Ve dvoulůžkových pokojích Deluxe o velikosti
20 až 40 m2 s možností přistýlky. Pokoje jsou komfortně zařízené s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, telefonem, fénem, minibarem a trezorem. Některé pokoje mají balkon.

Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).
Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu
05.01.–09.04.2020, 13.04.–01.07.2020, 01.09.–
01.11.2020 pouze u pobytu se snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
01.02.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
Bonus: Vstup do wellness centra s horskou pláží, připojení k internetu přes Wi-Fi a parkování u hotelu.
Příplatky: Pobyt se psem (do 10 Kg) 15 EUR/den.
Rekreační poplatek 1 EUR/den, platba na místě.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.

Hotel MARMOT Ján Šverma – Demänovská Dolina
Dítě d

o 8 le
t
ZDARMA

Hotel leží přímo ve známem lyžařském středisku
Jasná s nejlepšími lyžařskými terény na celém
Slovensku.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem,
většina pokojů má balkón.

Hotel Ďumbier – Liptovský Ján
Dítě d

o 8 le
t
ZDARMA

Hotel Ďumbier se nachází v jedné z nejpěknějších dolin Národního parku Nízké Tatry, v Jánské dolině.
Ubytování: Ve dvoulůžkových a jednolůžkových
pokojích economy s možností přistýlky, s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem. Ubytování
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 145 Kč/dítě a oběd.
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R020.151

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
145 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.
Termín	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
02.01.–09.03. 1 410
990
1 125
705
09.03.–09.04. 1 090
765
875
545
09.04.–14.04. 1 380
965
1 105
690
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.

R020.152
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Parkování zdarma.
Bonus: Wi-Fi ve společenských prostorech zdarma.
V období 29.06.– 01.09. navíc: 1x za pobyt vstup na
termální koupaliště TERMAL raj, stolní tenis, biliard,
pohádkový dětský koutek.
Příplatky: Jednolůžkový pokoj 220 Kč/noc. Ubytování v pokojích standard 65 Kč/osoba a noc.
Termín	L	 D 3–15 L	 P
D 3–15P
09.05.–25.05. 1 010
710
810
505
25.05.–29.06. 1 070
750
860
535
29.06.–01.09. 1 145
805
920
575
01.09.–28.09. 1 070
750
860
535
28.09.–17.11. 1 010
710
810
505
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.

R020.149

Příplatky: Pobyt jen na 1 noc +50%. Pobyt se psem
5 EUR/den (pouze malá krátkosrstá plemena). Minimální obsazení čtyřlůžkového bungalovu jsou 3 osoby
a pětilůžkového bungalovu jsou 4 osoby, je-li méně
osob, platí se neobsazené lůžko jako pevné lůžko.

Bungalovy jsou situovány v překrásném horském prostředí Nízkých Tater – Demänovské doliny – Lúčky.
Ubytování: Ve dvoulůžkových, čtyřlůžkových a pětilůžkových bungalovech. Do některých dvoulůžkových a pětilůžkových bungalovů lze přidat jednu
přistýlku. Bungalovy mají kuchyňský kout, sprchu
s teplou a studenou vodou, WC a trezor.
Stravování: Vlastní strava, příprava jídla v kuchyňce.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma, při
nároku na lůžko 145 Kč / dítě a noc.

Termín	L	 P D 3–12 D 3–12 P	Neob. L	 MDP
					 v bg 1/2
05.01.–22.03. 770 285 540 145
385 6
22.03.–08.04. 540 145 380 75
270 2
08.04.–14.04. 655 285 460 145
330 3
14.04.–08.05. 370 145 260 75
185 2
08.05.–01.06. 315 145 220 75
95
2
01.06.–29.06. 370 145 260 75
115 2
29.06.–01.09. 430 200 300 100
130 6
01.09.–05.10. 345 145 240 75 105 2
05.10.–30.11. 315 145 220 75
95
2
30.11.–21.12. 540 145 380 75 270 2
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Chata Katarina – Demänovská dolina

R020.150
koupelna s WC, společenská místnost, televizor, terasu se sezením a ohniště. Dolní část je uzavřena.
Stravování: Vlastní strava. Možnost stravování
v Penzionu Josef (200 m) kontinentální snídaně (výběr z jídelního lístku) 155 Kč/osoba a snídaně, dítě do
6 let 95 Kč/dítě a snídaně.
Slevy: Parkování u apartmánu zdarma. Dítě do 2 let
bez nároku na služby zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc,
platba na místě. Pobyt se psem není možný.

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

Hotel Máj – Liptovský Ján

Dítě d

Termín	Obsazenost chaty
4 osobami
další osoba
08.01.–29.02.
580
330
29.02.–27.06.
495
330
27.06.–01.09.
580
330
01.09.–20.12.
495
330
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, mimo termín
25.01.–29.02.2020, kdy je minimální délka pobytu 5 nocí.

o 8 le

t

ZDARMA

Hotel Máj se nachází v Národním parku Nízké Tatry
v nadmořské výšce 700 m v ústí Jánské doliny. Hotel
je vybaven hotelovou restaurací, bistrem, barem,
krytým bazénem s termální vodou, saunou, klasické
a vodní masáže.
Ubytování: Ve dvoulůžkových a jednolůžkových
pokojích s možností přistýlky s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, rádiem, trezorem, telefonem,
připojením na internet přes Wi-Fi a balkonem s výhledem na východ nebo západ.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu). Možnost dokoupení obědů
formou menu 245 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let
195 Kč/dítě a oběd.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Parkování zdarma.
Bonus:
Připojení k internetu přes Wi-Fi v celém hotelu.

R020.153

Sleva 30 % na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris v Tatranské Lomnici. Sleva 30 % na vstup do wellness centra Urania v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva 30
% na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu
v hotelu Trigan, Štrbské Pleso. Sleva 30 % na vstup do
krytého bazénu s termální vodou v hotelu nebo do
termálního koupaliště Termal ráj v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník
v Tatranských Matliarech. Sleva 50% na vstup do expozice miniatur MINI SLOVENSKO – Areál slovenských
kulturních památek v Liptovském Jánu.
V období 29.06.–01.09. navíc: 1x týdně večer se
živou hudbou, pohádkový dětský koutek, animační
program pro děti i dospělé, jumping (za poplatek).
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se zvířetem 10 EUR/noc.
Termín	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
02.01.–09.03. 1 425
995
1 140
710
09.03.–09.04. 1 365
955
1 095
685
09.04.–14.04. 1 810 1 270 1 450
905
14.04.–04.05. 1 295
905
1 035
645
04.05.–25.05. 1 400
980
1 120
700
25.05.–29.06. 1 530 1 075 1 225
765
29.06.–01.09. 1 830 1 285 1 465
915
01.09.–28.09. 1 530 1 075 1 225
765
28.09.–14.12. 1 400
980
1 120
700
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.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
Hotel Svätojánsky kaštieľ – Liptovský Ján

vodně renesančního objektu ze 17. století se nachází
v malé historické obci Liptovský Ján. Stylový hotel
s nádechem minulosti obklopuje překrásný park,
ve kterém se dosud nachází původní kaštanová alej.
V tomto parku najdete neopakovatelné posezení
v tichém prostředí.
Hotel Svätojánsky kaštieľ má ve své nabídce stylově
a vkusně zařízené pokoje, pro nejmenší návštěvníky
dětský koutek, hotelovou knihovnu, pro chvíle oddechu relax centrum (finská sauna, vířivá vana, masáže,
Čínská kosmetická masáž a vyhlazování obličeje,

Hotel Srdiečko – Tále – Chopok jih

R020.154

Elektroakupunktura a laserová terapie, Bylinková
koupel chodidel s reflexní masáží chodidel, Čínská
mix terapie, Klasická masáž, akupresurní masáž),
romantický park plný zeleně s fontánou uprostřed
a restauraci, Coffee bar se starými LP deskami,
kongresový sál, salonek, letní terasu pod kaštany
a borovicemi z dob minulých, půjčovnu i úschovnu
sportovního nářadí, biliard, stolní fotbal, Wi-Fi připojení na internet, hotelové 7 místné TAXI a společenské hry pro všechny.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem, rádiem,
DVD a připojením k internetu přes Wi-Fi.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle termínu
(snídaně formou bufetu, večeře formou menu). Možnost dokoupení večeří 260 Kč/osoba a večeře, dítě do
15 let 155 Kč/dítě a večeře.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Parkování u hotelu zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt není možný se psem.
Termín	L 1/2	L 1/3	L 1/4 D 3–15 P 1/2
12.01.–17.01.
875 785
660
320
17.01.–08.03.
980 810
730
320
08.03.–10.04. 875 785
660
320
10.04.–13.04. 980 810
730
320
13.04.–01.05. 690 635
530
320
01.05.–03.05. 875 785
660
320
03.05.–08.05. 690 635
530
320
08.05.–10.05.
875 785
660
320
10.05.–19.06.
690 635
530
320
19.06.–01.07.
875 785
660
320
01.07.–01.09.
980 810
730
320
01.09.–20.09.
875 785
660
320
20.09.–23.12.
690
635
530
320
Cena za osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R020.157

Penzion Aurel – Liptovský Ján

Penzion Limba – Liptovský Ján

Termín	L	 D 4–15	L	 D 4–15	L	 D 4–15
1/2 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4
02.01.–16.03. 670 585 580 495 535 455
16.03.–10.04. 590 505 525 445 495 415
10.04.–14.04. 670 585 580 495 535 455
14.04.–01.07. 590 505 525 445 495 415
01.07.–01.09. 670 585 580 495 535 455
01.09.–21.12. 590 505 525 445 495 415
Cena za osobu / noc se snídaní. Minimální délka pobytu jsou
2 noci. Nástup možný kdykoliv.

Penzion Limba se nachází přímo v srdci Nízkých Tater
v jedné z nejkrásnějších dolin – Jánské dolině. Hostům je v prostorách penzionu k dispozici restaurace
nabízející příjemné posezení. Součástí restaurace je
také denní bar a letní terasa.
Ubytování: Ubytování ve dvoulůžkových, třílůžkových a čtyřlůžkových pokojích vybavených LCD TV/
SAT, připojením k internetu přes Wi-Fi, sociálním

Domečky U Raka – Liptovský Trnovec

R020.158
sociálním zařízením, TV/SAT, kompletně zařízenou
kuchyňku s mikrovlnou troubou a ledničkou. K dispozici je komora na úschovu lyží, kde se nachází i gril.
Stravování:
Vlastní strava. Příprava jídla v zařízené kuchyňce.
Slevy: Parkování u domečku. Wi-Fi připojení na
internet zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se psem 0,5 EUR/den, platba na místě.

ák up

7=6 a ce
4=3
Dítě

do 6 l
et
ZDARMA

Hotel je umístěn v samém srdci Nízkých Tater v nadmořské výšce 1 213 m v klidném prostředí. V hotelu
můžete využívat wellness, dětský koutek, úschovnu
lyží, půjčovnu společenských her, internet.
Ubytování: V jednolůžkových a dvoulůžkových
pokojích Standard s možností přistýlky, s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem.
Ve čtyřlůžkových rodinných pokojích s manželskou
postelí a poschoďovou postelí pro děti, s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).
Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu

R020.156
zařízením, sprchovým koutem. Část pokojů je vybavená balkóny s výhledem na Nízké Tatry.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně formou švédských stolů. Možnost dokoupení večeří (výběr z denního menu) 160 Kč
/ osoba a večeře, dítě do 15 let 80 Kč / dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 4 let zdarma bez nároku na služby.
Možnost dokoupení snídaní 80 Kč / dítě a snídaně.
Příplatky: Pes 5 EUR/ noc. Dětská postýlka 155 Kč / noc.

Sleva
za vča až 10
sný n %

Ak

R020.155

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Jeden
dvoulůžkový a jeden čtyřlůžkový pokoj mají společnou kuchyňku s možností vaření. Jeden čtyřlůžkový
pokoj má svou kuchyňku a velký balkon. Ve všech
pokojích je LCD TV/SAT s DVD.
V jednom čtyřlůžkovém apartmán se dvěma přistýlkami s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou a TV.
Apartmán má dvě ložnice.
Stravování: Vlastní strava. Příprava jídla ve společné kuchyňce pro dva pokoje.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den.
Pobyt se psem není možný. Apartmán 1/4+2 musí
Penzion Aurel leží v centu obce. Návštěvníkům nabízí být obsazen 6 osobami, v případě menšího osazení
ubytování ve stylově zařízených pokojích, k dispozici se platí neobsazené lůžko ve výši 100%.
je velká společenská místnost s krbem. Celý objekt
je uzavřený s vlastním parkovištěm. Součástí velké Termín	L 1/2 a 1/4 D 12 1/4	AP 1/4+2
02.01.–27.12.
495
330
440
zahrady je dřevěný altánek s krbem a grilem.
Ubytování: Ve dvou dvoulůžkových pokojích s vlast- Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
ním sociálním zařízením, ve dvou čtyřlůžkových možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

11.03.–09.04.2020, 01.05.–01.11.2020 pouze u pobytu se snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
11.03.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
Bonus: Vstup do wellness centra a parkování.

Pobyty do hotelu se prodávají na systému plovoucích
cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím
více je termín obsazený, tím je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný okamžik,
jsou na našich www stránkách www.rekrea.info.
Stačí zadat termín, počet osob popř. věk dětí a druh
ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu
včetně obsazenosti.

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

Termín
Domeček pro 5 osob
15.01.–09.04.
2 310
09.04.–14.04.
3 300
14.04.–30.09.
1 980
Cena za domeček/noc s vlastní stravou. V termínech 19.12.–
15.01., 09.04.–14.04. a 01.07.–31.08.2020 je minimální
délka pobytu 3 noci, v ostatních termínech je minimální
délka pobytu 2 noci. Nástup na pobyt je možný kdykoliv, při
týdenních pobytech nástup na pobyt v sobotu.

Apartmány Liptov – Liptovský Mikuláš

R020.158

klienta. V apartmánech můžete využít restauraci,
letní terasu, salónek pro školení a oslavy a úschovnu
sportovních potřeb (lyže, kola, snowboardy).
Ubytování:
Ve dvoulůžkových apartmánech s možností až dvou
přistýlek, zařízené moderním nábytkem s vlastním
sociálním zařízením, obývacím pokojem, TV/SAT,
telefonem, plně vybavená kuchyňka, balkon a připojení na internet.
Stravování: Vlastní strava. Možnost dokoupení
snídaní 110 Kč/osoba a snídaně, snídaně jsou podávány jen v pracovní dny.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a noc (od 10 let),
Nově otevřený komplex Apartmány Liptov se nachází platba na místě. Pobyt se psem 5 EUR/den.
přímo v Liptovském Mikuláši, nedaleko od centra Termín	L	
P
města. Výhodná poloha Apartmánů Liptov vytváří 06.01.–23.12.
765
240
jedinečné podmínky pro aktivní odpočinek jako i pří- Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
rodní, sportovní, společenské využití i pro náročného Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
Penzion Fako – Liptovský Mikuláš

Dítě

do 6 l
et
ZDARMA
Nově postavený penzion se nachází v tichém prostředí města Liptovský Mikuláš. Penzion je vhodný
pro rodiny s dětmi, mladých lidí, obchodních cestujících, skupiny i jednotlivce. V penzionu můžete využít
tenisový antukový kurt, zastřešený zahradní bazén,

AquaCity Poprad – Poprad
Dítě

do 6 l
et
ZDARMA

Akce
7=6

AquaCity je rájem s teplými, geotermálními plaveckými a relaxačními bazény s tobogány, klouzačkami,
dětskými vodními parky, bazény pro nejmenší, také
důmyslnými a atmosférickými bazény Blue Diamond
a Blue Sapphire se světelnými a zvukovými efekty,
laserovou show a simulujícími masážními tryskami.
Můžete také využít lázeňský komplex Vitální svět
s jeho nádherně navrhnutými inhalačními a relaxačními místnostmi, saunami, soláriem i sněžnou
jeskyní na zchlazení po povzbuzující sauně.
Ubytování:
Na pokojích a v apartmánech je vysokorychlostní LAN
připojení na internet.
Hotel Riverside***
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením a TV/SAT. V pokojich Superior je
možnost přistýlky.
Hotel Seasons***
a) Ubytování ve dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením a TV/SAT. Pokoje jsou sladěny do
čtyř ročních období.
b) Mezaninové pokoje s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, jsou vhodné pro dvě dospělé osoby
a dvě děti.
c) Ubytování v apartmá pro 2–4 osoby s ložnicí
a obývacím pokojem, s vlastním sociálním zařízením
a TV/SAT.

Hotel Satel – Poprad

R020.160
v bezprostřední blízkosti se nachází restaurace Fako.
V okolí je lyžařské středisko Opalisko v Závažné Porubě, motokárová dráha Monaco Grand Prix, termální
koupaliště v Liptovském Jánu, největší qvapark na
Slovensku Tatralandia, nejznámější a největší lyžařské středisko Jasná, Demänovské jeskyně, cyklistické
a turistické trasy ve Ždiarské dolině.
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: Vlastní strava.
Slevy: Parkování zdarma. Dítě do 6 let bez nároku na
lůžko nebo přistýlku zdarma.
Termín	L	
D 6–12
P	Ap 1/4
27.12.–10.01.
530
530
400
465
10.01.–27.12.
425
370
240
400
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
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Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře (bez nápojů)).
Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko zdarma. Parkování na hlídaném parkovišti v ceně pobytu.
Akce 7=6 nocí (1 noc ZDARMA) platí celoročně
mimo termín 27.12.–05.01.
Příplatky:
Štědrovečerní menu 1 090 Kč/osoba a menu, dítě
do 15 let 545 Kč/dítě a menu. Silvestrovské menu
3 100 Kč/osoba a menu, dítě do 15 let 1 550 Kč/dítě
a menu. Rekreační poplatek 0,70 EUR/osoba a den,
platba na místě.
Hotel Riverside
Termín	L 	L Superior
1/1
04.01.–17.03. 1 570
2 145
2 475
17.03.–09.04. 1 485
1 980
2 310
09.04.–13.04. 1 570
2 145
2 475
13.04.–30.04. 1 485
1 980
2 310
30.04.–04.05. 1 570
2 145
2 475
04.05.–26.06. 1 485
1 980
2 310
26.06.–01.09. 1 570
2 145
2 475
01.09.–20.12. 1 485
1 980
2 310
20.12.–27.12.
1 570
2 145
2 475
27.12.–05.01. 2 475
2 970
4 290
Cena na osobu/noc s polopenzí, čajem a kávou na pokoji,
připojením k internetu, volným vstupem do aqua zón a hlídaným parkovištěm. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.
Hotel Seasons
Termín	L pokoj 1/1	L mezanin	L Ap
P
04.01.–17.03. 2 475 4 290 3 300 3 715 1 980
17.03.–09.04. 2 065 3 465 2 805 3 300 1 980
09.04.–13.04. 2 475 4 290 3 300 3 715 1 980
13.04.–30.04. 2 065 3 465 2 805 3 300 1 980
30.04.–04.05. 2 475 4 290 3 300 3 715 1 980
04.05.–26.06. 2 065 3 465 2 805 3 300 1 980
26.06.–01.09. 2 475 4 290 3 300 3 715 1 980
01.09.–20.12. 2 065 3 465 2 805 3 300 1 980
20.12.–27.12. 2 475 4 290 3 300 3 715 1 980
27.12.–05.01. 3 300 5 940 4 375 4 950 1 980
Cena na osobu/noc s polopenzí, čajem a kávou na pokoji,
internetovým připjením, volným vstupem do aquaparku
a Fire & Water Wellness @ Spa a hlídaným parkovištěm.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

R020.164
a večeře, dítě do 12 let 170 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
20% sleva do Aquacity Poprad (900 m), 15% sleva do
Thermalparku Vrbov (12 km), 30% sleva na skipasy ve
Snowparku Lučivná (12 km), 20% sleva na skipasy ve
Skicentru Lopušná dolina (9 km)
Příplatky: Pes, kočka 8 EUR/noc. Ubytování na
jednu noc 65 Kč/osoba a noc.

Hotel Satel se nachází ve městě Poprad, který je
vstupní bránou do Vysokých Tater.
Ubytování:
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích typu
prémium se sociálním zařízením, TV/SAT, radiem
a připojením k internetu přes Wi-Fi.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Večeře formou 2 chodového menu 220 Kč/osoba

42

Termín	L 1/2	L 1/3 D 3–12 P 1/1
07.01.–10.04.
730
660
530
1 125
10.04.–14.04. 825
760
530
1 225
14.04.–01.05. 730
660
530
1 125
01.05.–01.07.
825
760
530
1 225
01.07.–01.09.
925
860
530
1 320
01.09.–01.11.
825
760
530
1 225
01.11.–21.12.
730
660
530
1 125
Cena za osobu/noc se snídaní a rekreačním poplatkem.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka pobytu
jsou 2 noci.

Apartmány Anička – Liptovské Matiašovce

Moderně zařízený rekreační dům ve stylu alpských
penzionů se nachází v malé obci, pouze 4 km od
vodní nádrže Liptovská Mara. V blízkosti se nachází
Aquapark Tatralandia a Gino Paradise Bešeňová. Na
své si přijdou milovníci lyžování, 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 internetu přes Wi-Fi. Nově se v apartmánovém domě nachází sauna. Možnost objednat masáže.
Ubytování:
Objekt č. 1:
Přízemí (max. pro 10 osob):
Apartmán pro 4–6 osob:
Ložnice s manželským lůžkem a rozkládacím lůžkem,
koupelna s vanou a WC, místnost s plně vybaveným
kuchyňským a jídelním koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 osoby, TV a DVD.
VIP apartmán pro 2–4 osoby:
S vlastním vchodem a terasou, plně vybavená
kuchyňská linka (sporák s troubou, lednička, mikrovlnka, myčka nádobí, varná konvice), jídelní kout,
spací část: manželské lůžko, 1 rozkládací lůžko pro
1–2 děti, LCD-TV, krbová kamna. Koupelna se sprchovým koutem a WC.
Poschodí (max. pro 14 osob):
Apartmán pro 4–6 osob:
Ložnice s manželským lůžkem a patrovou postelí,

Termín	L monoapartmán	L apartmán D 3–13
02.01.–01.04.
445
495
300
01.04.–15.06.
350
400
250
15.06.–01.09.
445
495
300
01.09.–23.12.
350
400
250
23.12.–02.01.
660
660
300
Cena na osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka silvestrovského pobytu
je 5 nocí.

Hotel TRIGAN Baník – Štrbské Pleso Dítě do 8 let

ZDARMA

Hotel Baník je postaven v atraktivním prostředí
Vysokých Tater při Novém Štrbském plese na území
Tatranského národního parku. Hotel nabízí kavárnu,
noční klub, biliard, fitness centrum s komplexním
regeneračně – rehabilitačním centrem.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízením, TV/
SAT, rádiem, trezorem, telefonem a připojením k internetu přes Wi-Fi. V hotelu se nacházejí bezbariérové pokoje pro hendikepované.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu). Možnost dokoupení obědů formou menu
245 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let 195 Kč/dítě
a oběd.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Parkování
zdarma.
Bonus:
Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris
v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do wellness
centra v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva 30%
na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu
v hotelu Trigan ve Štrbském Plese. Sleva 30% na
vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu
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koupelna s vanou a WC, místnost s plně vybaveným
kuchyňským a jídelním koutem a rozkládacím lůžkem pro 2 osoby, TV/SAT a DVD.
Dva apartmány pro 2–4 osoby (až pro 8 osob):
Se společnou společenskou místností s kuchyňským
a jídelním koutem pro 8 osob, krbem, TV/SAT, rádiem
a balkónem. V každém pokoji je manželské lůžko
a rozkládací gauč pro 1 dospělou osobu nebo 1–2 děti
a vlastní koupelna se sprchou a WC
Objekt č. 2:
Dva monoapartmány pro 2–4 osoby:
Každý pro 2 dospělé osoby a 1–2 děti, se společným posezením mezi apartmány. V každém monoapartmánu
je vlastní sociální zařízení, manželské lůžko, 1 rozkládací lůžko pro jednu dospělou osobu nebo 1–2 děti,
plně vybavený kuchyňský kout, jídelní kout a LCD TV.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost vaření v plně vybaveném kuchyňském koutu (elektrická varná deska, mikrovlnná
trouba a lednička).
Slevy: Parkování před apartmá zdarma. Dětská cena
platí při ubytování s minimálně dvěma dospělými
osobami v pokoji nebo apartmánu. Dětská postýlka.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
Příplatky:
Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a noc, platba na
místě. Pobyt se psem 2 EUR/den (menší pes, pozemek
je částečně oplocený). Neobsazené lůžko v apartmánu se platí v případě obsazení 1 a 2 osobami, do
počtu tří osob. Neobsazené lůžko v monoapartmánu
se platí v případě obsazení 1 osobou, do počtu dvou
osob. Vstup do sauny 15 EUR/ hod., platba na místě.
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Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech. Sleva 50% na
vstup do expozice miniatur MINI SLOVENSKO – Areál
slovenských kulturních památek v Liptovském Jánu.
V období 29.06.–01.09. navíc: animace pro děti a dospělé, pohádkový dětský koutek a 1x týdně slovenský
večer s hudbou.
Příplatky:
Domácí zvíře 15 EUR / noc, platba na místě. Rekreační
poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na místě.
Termín	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
02.01.–05.01. 2 070 1 450 1 655 1 035
05.01.–09.03. 1 800 1 260 1 440
900
09.03.–09.04. 1 565 1 095 1 255
785
09.04.–14.04. 2 070 1 450 1 660 1 035
14.04.–04.05. 1 460 1 025 1 170
730
04.05.–25.05. 1 605 1 125 1 285
805
25.05.–29.06. 1 785 1 250 1 430
895
29.06.–01.09. 1 935 1 355 1 550
970
01.09.–28.09. 1 785 1 250 1 430
895
28.09.–14.12. 1 605 1 125 1 285
805
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.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
Hotel FIS – Štrbské Pleso
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Privát Lupták – Štrba

Dítě d

o 6 le
t
ZDARMA

Sleva
za vča až 10
s ný n %
ák up

Ak

7=6 a ce
4=3
Hotel s jedinečným umístěním, oáza pro sportovce
hledající ty nejlepší podmínky pro kvalitní trénink
a také pro nás všechny ostatní toužící po dokonalé relaxace a odpočinku v srdci slovenských velehor. Hostům je k dispozici restaurace, denní bar, tělocvična,
fitcentrum, sauna, stolní tenis, biliár, regeneraci
na relaxační lince, beachcomber, podvodní a ruční
masáž.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích Economy Twin
s oddělenými lůžky s vlastním sociálním zařízením,
fénem a TV/SAT. Většina pokojů má balkon. Velikost
pokoje od 14 m2.
Ve dvoulůžkových pokojích Standard double
s manželskou postelí s možností přistýlky s vlastním
sociálním zařízením, fénem a TV/SAT. Některé pokoje
mají balkon. Velikost pokoje od 17 m2.
V rodinných pokojích s manželskou postelí a pohodlným gaučem s možností dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, fénem a TV/SAT. Některé

Penzion Baďo – Stará Lesná

Penzion Baďo se nachází v obci Stará Lesná, na úpatí
Vysokých Tater. Zařízení je umístěno v podtatranské
oblasti vysokých tater přímo pod Lomnickým štítem.
Skvělým místem pro trávení dovolené jsou právě
Vysoké Tatry. Čistý vzduch a nádherná příroda přímo
vybízí k návštěvě. Jsou krásné za každého ročního
období. V zimě můžete využít horského lyžování
a také turistiku. V zimě můžete využít úschovny na
lyže, která se nachází v prostorách penzionu. Relax
centrum je nezbytnou součástí tohoto objektu. Obsahuje vířivku, saunu a posilovnu. K penzionu také patří
hlídané parkoviště. Také je možné využít konferenční
místnost, která obsahuje projektor, Wi-Fi připojení
k internetu a další nezbytné vybavení. V prostorách
penzionu je vybudovaná kavárna, kterou je možno
použít k občerstvení jak teplými, tak i studenými
nápoji.

pokoje mají balkon. Velikost pokoje od 25 m2.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).
Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu
11.03. – 09.04.2020, 13.04.–01.07.2020, 01.09.–
01.11.2020 pouze u pobytu se snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
11.03.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
Bonus: Vstup do wellness centra a parkování u hotelu. Připojení k internetu přes Wi-Fi ve společných
prostorách.
Příplatky: Pobyt se psem 15 EUR/den.

Privát Lupták se nachází v Podtatranské obci Štrba
v nadmořské výšce 850 m. Privát je obklopen krásnou
a jedinečnou přírodou a naleznete ho nedaleko sportovního střediska Štrbské pleso. Privát je vhodným
místem pro odpočinek a relaxaci, kterou si můžete
užít v příjemném horském prostředí a je vhodný pro
rodiny s dětmi.
V privátu naleznete zahradní posezení s grilem, ohniště. Pokud jste vášniví cyklisté, můžete si vypůjčit
jízdní kola. Penzion je poměrně přístupný městskou
hromadnou dopravou. Vzdálenost od vlaku je 4 km
a nejbližší autobusová zastávka je 500 m. Možnost
stravování je v nejbližší restauraci asi 500 m od místa
ubytování stejně jako nákupní centrum.
Celoročně můžete využít návštěvy termálních aquaparků. Aquacity Poprad je od penzionu vzdálen 15 km
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a Tatralandia, nacházející se v Liptovském Mikuláši je
vzdálena 40 km, stejně jako Gino Paradise Bešeňová.
Asi půl kilometru od privátu se nacházejí tenisové
kurty, a když se vydáte o 5 km dále, tak si můžete
vyzkoušet jízdu na koni. Krásným a velice zajímavým
úkazem tohoto kraje jsou jeskyně.
Ubytování:
Ubytování ve dvoulůžkových až čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, připojením k internetu přes Wi-Fi, balkonem a společnou kuchyňkou
na patře. Čtyřlůžkový pokoj se skládá ze dvou dvoulůžkových ložnic. Do třílůžkového pokoje lze ubytovat
dvě dospělé osoby a jedno dítě do 18 let. Na každém
poschodí se nachází 1 kuchyňka.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost vaření ve společné kuchyňce.
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Rekreační
poplatek v ceně pobytu. Připojení k internetu přes
Wi-Fi zdarma.
Rekreační pobyty na 4 a více nocí
Termín	L 1/2
L 1/3	L 1/4
23.12.–10.01.
480
365
430
10.01.–10.04.
395
320
375
10.04.–13.04.
435
340
395
13.04.–26.06.
365
300
330
26.06.–04.09.
450
345
410
04.09.–23.12.
365
300
330
23.12.–10.01.
495
375
445
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 4 noci, v termínu 26.06.–04.09.2020 je minimální délka pobytu 5 nocí.
Krátkodobé pobyty na 3 noci
Termín	L 1/2
L 1/3	L 1/4
10.01.–10.04.
415
340
395
10.04.–13.04.
460
360
415
13.04.–26.06.
390
320
350
04.09.–23.12.
390
320
350
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.
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V létě také můžete využít celou škálu aquaparků a termálních koupališť. Mezi nejznámější patří: Aquapark
Tatralandia, Aquacity Poprad a Gino Paradise Bešeňová. Pokud si chcete užít přírody a zároveň adrenalinu doporučujeme využít lanovky, které se nachází
v Tatranské Lomnici, Skalnatém Plesu a v Lomnickém
Sedle. Penzion Baďo také nabízí pobyty pro golfisty,
kteří mohou navštívit celoroční golfové středisko
Blackstork. Golfové hřiště poskytuje své služby již
8 let a naleznete ho jen 1,5 km od penzionu.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a telefonem.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně rozšířené kontinentální, večeře servírované).
Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a služby zdarma.
Bonus:
K pobytu navíc 1x sauna, 1x fitness, připojení na internet přes Wi-Fi, lyžárna a parkování na uzavřeném
parkovišti. Možnost zakoupení slevové karty Tatry
Card a Gopass.
Příplatky:
Rekreační poplatek 0,5 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se zvířetem 5 EUR/ zvíře a noc, platba
na místě.
Rekreační pobyt
Termín	L 1/2
P
D 3–12 D 3–12 P
03.01.–22.03. 5 420 5 120 3 960 3 300
30.04.–14.06. 4 760 4 460 2 940 2 480
14.06.–14.09. 5 420 5 120 3 960 3 300
14.09.–11.10. 4 760 4 460 2 940 2 480
27.12.–03.01. 7 760 7 260 3 960 3 300
Cena na osobu/týden s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
v sobotu (so–so) nebo v neděli (ne–ne). Minimální délka
pobytu je 7 nocí.
Velikonoční pobyt
Termín	L 1/2
P
D 3–12 D 3–12 P
09.04.–13.04. 4 530 4 360 2 220 2 220
Cena na osobu/4 noci s polopenzí. Pobyt nelze krátit.

Hotel Horizont Resort – Stará Lesná

Akc

7=6 e

Exkluzívní wellness hotel vám nabízí široké možnosti
na tráveni vašeho volného času, vysoký komfort služeb, nejmodernější vybavení i pro nejnáročnějších
hostů. Vybavení a design celého hotelu je z vzácných
přírodních materiálů a cedrového dřeva. Během vašeho pobytu budete cítit skutečnou silu přírody.
Vybavením hotelu HORIZONT Resort **** je restaurace se salónkem, Lobby bar, koňakový bar Cigar
Lounge, vinný bar s krbem, vodní bar v bazéně, hráčský salónek, dětský koutek s hřištěm, multifunkční
hříště na různé sportovní aktivity a venkovní Grill
house s terasou a posezením. V hotelu se nachází
wellness centrum s relaxačním bazénem, vířivkou
a vodními atrakcemi, masážní centrum se spa procedurami, thajské masážní centrum, fitness a solárium.
Ubytování:
a) Pokoje Standard – s manželskými anebo oddělenými postelemi. Rozloha pokojů se sociálním
zařízením je 21,07 m2. Pokoje mají LCD TV/SAT, rádio,
Wi-Fi připojení na internet, sprchu, vanu, toaletu,
sušič vlasů, ručníky, osušky, župany, hotelovou kosmetiku, set na přípravu čaje a kávy, minibar a individuální bezpečnostní schránku.
b) Pokoje Superior Family – Dvojpodlažní pokoje
ve stylu podkroví jsou ideálním místem pro rodiny
s dětmi. Pokoje jsou rozdělené na ložnici a obývací
část s rozkládacím lůžkem. Jednopodlažní pokoje

R020.168

mají rozlohu 35,2 m2. Pokoje mají LCD TV/SAT, rádio,
Wi-Fi připojení na internet, telefon s místní anebo
mezinárodní volbou, sprchu, vanu, toaletu, sušič
vlasů, ručníky, osušky, župany, hotelovou kosmetiku,
set na přípravu čaje a kávy, minibar a individuální
bezpečnostní schránku.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně a večeře formou
bufetových stolů bez nápojů).
Slevy:
Akce 7=6 nocí (1 noc ZDARMA) platí celoročně
mimo termín 27.12.–05.01.
Slevy pro rodiny s dětmi dle typu ubytování:
Rodinný pokoj Superior – Dvojpodlažní pokoje pro
2 dospělé osoby a 2 děti (děti jsou ZDARMA).
Bonus:
Vstup do hotelového Mountain Wellness centra (bazén s vodním barem a vířivkou, sauny: solní, finská,
parní, infra, oddychová místnost s masážní postelí
a jacuzzi, oddychová místnost s vodopádem, ochlazovací bazén). Bezplatné Wi-Fi připojení. Parkování
zdarma.
Příplatky:
Štědrovečerní menu 1 090 Kč/osoba, dítě do 15 let
545 Kč/dítě. Silvestrovské menu 3 100 Kč/osoba, dítě
do 15 let 1 550 Kč/dítě. Rekreační poplatek 0,7 EUR/
den, platba na místě.
Rekreační pobyt
Termín	La 1/2	La 1/1	Lb 1/2+2
05.01.–17.03.
2 230
3 795
2 805
17.03.–09.04. 1 900
3 135
2 475
09.04.–13.04. 2 230
3 795
2 805
13.04.–30.04. 1 900
3 135
2 475
30.04.–04.05. 2 230
3 795
2 805
04.05.–26.06. 1 900
3 135
2 475
26.06.–01.09. 2 230
3 795
2 805
01.09.–20.12. 1 900
3 135
2 475
20.12.–27.12.
2 230
3 795
2 805
27.12.–05.01. 3 220
5 775
4 125
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
Vila Olívia – Starý Smokovec

R020.169

Apartmány koliba Kamzík – Starý Smokovec

Dítě d

o 12 le
ZDARMA
t

Starý Smokovec patří mezi významné tatranské středisko cestovního ruchu. V nejbližším okolí se nachází
množství turistických tras dostupných v zimě i v létě,
fantastické přírodní scenérie, čistá příroda a malebné
vesničky.
Vila Olívia *** je nově postavená a je v provozu od
konce prosince 2017.
Ubytování:
Ubytování ve stylově zařízených apartmánech pro
2–4 osoby a 4–6 osob. Každý apartmán je vybaven

pohodlnými postelemi, rozkládací pohovkou, kuchyňským koutem (lednice, mikrovlnná trouba,
varná konvice, základní inventář), koupelnou se
sprchovým koutem a WC.
Stravování: V ceně pobytu snídaně.
Slevy: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování v ceně ubytování.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt. Soft
úklid (umytí podlahy koupelny/WC) 7 EUR/den. Výměna osušek 2 EUR/ks. Výměna povlečení 3 EUR/ks.
Termín	Ap 1/2+2 	Ap 1/4+2
P
MDP
08.01.–09.03. 2 875
4 260
530
3
09.03.–09.04. 2 215
3 135
530
2
09.04.–14.04. 2 875
4 260
530
3
14.04.–21.06. 2 215
3 135
530
2
21.06.–07.09. 2 875
4 260
530
3
07.09.–14.12. 2 215
3 135
530
2
14.12.–28.12. 2 875
4 260
530
3
28.12.–08.01. 4 195
6 040
530
5
Cena za apartmán/noc se snídaní a parkováním. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Grandhotel Starý Smokovec – Starý Smokovec
Dítě d

ZDARMAt
Sleva
za vča až 10
sný n %
ák up

7=6 a ce
4=3
Grandhotel**** je situovaný v centru Starého
Smokovce, který je hlavním uzlem Vysokých Tater.
V hotelu je Restaurant Lefevre, Wilson Bar a Castro
Café. V hotelu je sauna, masáže, tepidárium, bazén
a celá řada terapií, které zkrášlují vaše tělo z vnitřku
i z venku exkluzivní kombinací inovativních spa procedur a wellness kultury.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích Standard s možností
přistýlky s vlastním sociálním zařízením, LCD TV/SAT,
telefonem, minibarem, trezorem, připojením k internetu přes Wi-Fi, župany a papuče.
Ve dvoulůžkových pokojích Deluxe s možností až
dvou přistýlek s vlastním sociálním zařízením, LCD
TV/SAT, telefonem, minibarem, trezorem, fénem, připojením k internetu přes Wi-Fi, župany a papuče.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem
z menu nebo formou bufetu dle obsazenosti).
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ZDARMA

R020.170

apartmán a pobyt. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba
a den, platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt. Parkování 6 EUR /den. Soft úklid (umytí podlahy
koupelny/WC) 7 EUR/den. Výměna osušek 2 EUR/ks.
Výměna povlečení 3 EUR/ks.
Termín
St 1/2 + 2	Ap 1/2 + 2 P
MDP
08.01.–09.03. 2 610
2 875
530
3
09.03.–09.04. 1 950
2 215
530
2
09.04.–14.04. 2 610
2 875
530
3
14.04.–21.06. 1 950
2 215
530
2
21.06.–07.09. 2 610
2 875
530
3
07.09.–14.12. 1 950
2 215
530
2
14.12.–28.12. 2 610
2 875
530
3
28.12.–08.01. 3 400
3 930
530
5
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu
nebo apartmánu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
MDP = Minimální délka pobytu.

Resort Tatry Holiday – Veľký Slavkov Dítě do 12 le

t

R020.172

ZDARMA

R020.171

o 6 le

Ak

Apartmány Koliba Kamzík se nacházejí přímo v srdci
Vysokých Tater ve Starém Smokovci. Starý Smokovec
je nejstarší tatranská osada na úbočí Slavkovského
štítu a centrum Vysokých Tater. Starý Smokovec patří
mezi významné tatranské středisko cestovního ruchu.
V nejbližším okolí se nachází množství turistických
tras dostupných v zimě i v létě, fantastické přírodní
scenérie, čistá příroda a malebné vesničky.
Ubytování: Ubytování ve 4 stylově zařízených
apartmánech pro 2–4 osob a 4 studiích pro
2–4 osoby. Každé studio nebo apartmán je vybaven
pohodlnými postelemi „spring box“, rozkládací pohovkou, kuchyňským koutem (lednice, mikrovlnná
trouba, varná konvice, základní inventář), koupelnou
se sprchovým koutem a WC.
Stravování: V ceně pobytu snídaně.
Sleva: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma.
Příplatky: Vratná záloha 70 EUR/studio nebo

t
o 12 le
Dítě d

Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu
05.01.–01.02.2019, 11.03.–09.04.2020, 13.04.–
01.07.2020, 01.09.–01.11.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
11.03.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
Bonus:
Vstup do wellness centra, připojení k internetu přes
Wi-Fi a parkování u hotelu.
Příplatky:
Pobyt se psem 15 EUR/den. Rekreační poplatek 1 EUR/
den, platba na místě.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.

Vilkové studia Tatry Holiday
Resort Tatry Holiday se nachází ve Vysokých Tatrách
v obci Veľký Slavkov, vzdálený cca 3 km od Popradu,
7 km od Starého Smokovce a 8 km od Tatranské Lomnice. V blízkosti areálu je autobusová zastávka.
Ubytování:
Chatky Tatry Holiday:
V chatkách jsou 4 lůžka a možnost 4 přistýlek. Dolní
podlaží tvoří obývací místnost s rozkládací pohovkou
pro 2 osoby, jídelní kout a TV/SAT. V chodbě je kuchyňský kout s chladničkou, mikrovlnkou, dvouplotýnkovým vařičem a rychlovaznou konvicí. V přízemí
je i koupelna a WC. Na poschodí je ložnice se dvěmi
lůžky a druhá ložnice se čtyřmi lůžky.
Domečky Tatry Holiday:
V domečcích jsou 4 lůžka, možnost 8 přistýlek a je
u nich terasa 10m2. Dolní podlaží tvoří obývací pokoj
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 roztahovací pohovku pro 1 osobu, mini kuchyňku s chladničkou, mikrovlnou troubou a varnou konvicí. Studio
má TV, vlastní sociální zařízení, terasu nebo balkon
a parkoviště.
Apartmánový dům Tatry Holiday:
Dvoulůžkové studia (2 + 2) se skládají z jedné místnosti s manželskou postelí nebo oddělenými lůžky,
rozkládací pohovkou pro 2 osoby, TV, kuchyňského
koutu, koupelny se sprchou a WC. Studio je vhodné
maximálně pro 4 osoby.
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.
Šestilůžkové apartmány (6 + 2) mají dvě třílůžkové
ložnice, obývací pokoj s dvěma přistýlkami, TV/SAT,

Chatky Tatry Holiday
kuchyň s jídelním koutem s chladničkou, mikrovlnou
troubou a varnou konvicí a vlastní sociální zařízení,
internetová přípojka.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 185 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 125 Kč/dítě a snídaně.
Možnost dokoupení večeří 220 Kč/osoba a večeře,
dítě do 12 let 170 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma.
Příplatky: Přistýlka 330 Kč/osoba a noc. Vratná
kauce 70 EUR/ubytování, platba na místě. Rekreační
poplatek 0,75 EUR/osoba a den, platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt.
Termín

Domečky		 Chatky		
P MDP
1/4+8 1/4+4 1/5 1/5+2
			LUX	LUX
08.01.–09.03. 3 135 2 145 2 805 2 940 330 3
09.03.–09.04. 2 280 1 815 2 145 2 475 330 2
09.04.–14.14. 3 135 2 145 2 805 2 940 330 3
14.04.–21.06. 2 280 1 815 2 145 2 475 330 2
21.06.–07.09. 3 135 2 145 2 805 2 940 330 3
07.09.–14.12. 2 280 1 815 2 145 2 475 330 2
14.12.–28.12. 3 135 2 145 2 805 2 940 330 3
28.12.–08.01. 4 455 3 465 4 290 4 785 330 5
Cena za celý domeček nebo chatku a přistýlky v domečku
nebo chatce/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv.
MDP = Minimální délka pobytu.
Termín	Apartmánový dům	Vilky P MDP
St	Ap 	Ap
St
1/2+2 1/4+2 1/6+2 1/2+1
08.01.–09.03. 1 485 2 640 2 805 1 290 330 3
09.03.–09.04. 960 1 555 2 145 825 330 2
09.04.–14.04. 1 485 2 640 2 805 1 290 330 3
14.04.–21.06. 960 1 555 2 145 825 330 2
21.06.–07.09. 1 485 2 640 2 805 1 290 330 3
07.09.–14.12. 960 1 555 2 145 825 330 2
14.12.–28.12. 1 485 2 640 2 805 1 290 330 3
28.12.–08.01. 1 815 3 135 4 455 1 815 330 5
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu
nebo apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
Grand Hotel Bellevue – Horný Smokovec

R020.173

grandhotel praha – tatranská lomnica

Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně formou buferu, večeře tří chodové menu – výběr ze 3 menu
nebo formou bufetu – dle obsazenosti a salátový bufet).
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na lůžko s polopenzí
zdarma.
Příplatky: Pobyt se psem 25 EUR/den.
Vánoční večeře 24.12.2020 1 550 Kč / osoba a večeře, dítě do 16 let 775 Kč / dítě a večeře. Vstupenka
31.12.2020 na slavnostní silvestrovský večer All Inclusive 5 270 Kč / osoba a večer, dítě do 16 let 2 945 Kč /
dítě a večer.

Hotelový komplex Grand hotel Bellevue se nachází
v centru Vysokých Tater – v Horném Smokovci – v nadmořské výšce 1 010 m na úpatí Slavkovského štítu, na
místě nazvaném Pěkná Vyhlídka. Současný Grand Hotel Bellevue vznikl spojením dvou tatranských hotelů –
hotelu Bellevue a hotelu Šport.
Vysoké Tatry jsou z evropského hlediska originální
kombinací přírodních krás, vysokohorského prostředí
s ideálními podmínkami na turistiku a lyžování, jakož
i klimatických lázní, využívajících léčivé účinky spojení nadmořské výšky se slunečním zářením a čistým
vzduchem. V hotelu můžete využít restauraci Savarin,
Slovenskou restauraci, lobby bar, Lucullus bar, bowling
bar, wellness centrum (bazén 20×10 m, vířivky, 5 saun,
procedury a masáže), fitness centrum a možnostmi sportovních aktivit, je hotel ideálním místem pro váš aktivní
odpočinek, pracovní setkání nebo rodinné oslavy.
Ubytování: Ve dvoulůžkových pokojích Classic nebo
Exclusive s manželskou postelí nebo s oddělenými
lůžky s možností 1 přistýlky. V jednolůžkových pokojích pro obchodní cestující vybavené vším pro potřebný
byznys. Každý pokoj je vybaven minibarem, TV/SAT, telefonem s přímou volbou, připojením na vysokorychlostní internet, vlastním trezorem, fénem a pracovním
stolem. Můžete si vybrat pokoj s koupelnou s klasickou
vanou nebo sprchovým koutem.
Pokoje Exclusive jsou nově rekonstruovány.

t

%
až 10
Sleavvčaasný nákup
z

Akce4=3

7=6 a

L 1/2	L 1/1	L 1/2	L 1/1 P D 3–13
Classic	Exclusive		
P
09.01.–26.12. 1 950 3 170 2 380 3 930 1 620 810
26.12.–09.01. 2 510 3 990 2 840 4 820 1620 810
Cena za osobu/ noc s polopenzí, vstupem do bazénu a whirlpool, připojení k internetu, parkováním a rekreačním
poplatkem. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální
délka pobytu jsou 2 noci.

R020.175

o 6 le

ZDARMA

Termín

Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu
05.01.–01.02.2020, 11.03.–09.04.2020, 13.04.–
01.07.2020, 01.09.–01.11.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
11.03.2020, 01.07.–01.09.2020, pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% a akce 4=3, 5=4, 6=5 a 7=6 se sčítají.
Bonus:
Vstup do wellness centra Grand Mountain Spa, připojení k internetu přes Wi-Fi a parkování u hotelu.
Příplatky: Pobyt se psem 15 EUR/den. Rekreační
poplatek 1 EUR/den, platba na místě.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.

Hotel Urán – Tatranská Lomnica

R020.177

Dítě d

Dítě d

o 8 le
t
ZDARMA

o 8 le
t
ZDARMA

Hotel Odborár se nachází v klidném prostředí nedaleko Tatranské Lomnice v blízkosti tatranského
muzea TANAPU. V hotelu je restaurace, 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 Tatranské 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.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu). Možnost dokoupení obědů
formou menu 245 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let
195 Kč/dítě a oběd.

Dítě d

Grandhotel Praha je situovaný v Tatranské Lomnici na
úpatí Lomnického štítu. Ve Wellness & Spa je bazén
s vodními atrakcemi, Whirlpool, finská sauna.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích Classic v secesním
designu s možností až dvou přistýlek s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT, fén, telefon a minibar.
Některé pokoje mají balkon. Velikost pokoje od 20 m2
do 30 m2.
Ve dvoulůžkových pokojích Deluxe v moderním
designu s možností přistýlky s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, fén, telefon a minibar. Některé
pokoje mají balkon.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu nebo formou
bufetu dle obsazenosti).

Hotel Titris Odborár – Tatranská Lomnica

R020.174

Slevy:
Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Bonus: Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu
Titris v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do wellness centra v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva
30% na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu
v hotelu Trigan ve Štrbském Plese. Sleva 30% na vstup
do krytého bazénu s termální vodou v hotelu Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník
v Tatranských Matliarech. Sleva 50% na vstup do expozice miniatur MINI SLOVENSKO – Areál slovenských
kulturních památek v Liptovském Jánu.
V období 29.06.–01.09. navíc: 1x týdně večer s hudbou, pohádkový dětský koutek, animace
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den, platba na
místě. Pobyt se zvířetem není možný.
Termín	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
02.01.–09.03. 1 640 1 450 1 310
820
09.03.–09.04. 1 380
965
1 105
690
09.04.–14.04. 1 870 1 310 1 495
935
14.04.–04.05. 1 295
905
1 035
650
04.05.–25.05. 1 460 1 025 1 170
730
25.05.–29.06. 1 605 1 125 1 285
805
29.06.–01.09. 1 815 1 275 1 455
910
01.09.–28.09. 1 605 1 125 1 285
805
28.09.–14.12. 1 460 1 025 1 170
730
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.

THotel Urán se nachází v centru Tatranské Lomnice.
Hostům je k dispozici fitness, sauna, masáže, solárium, krytý bazén, stolní tenis, biliár, dětská herna.
V blízkosti hotelu je nástupní stanice na kabinovou
lanovku na Skalnaté Pleso.
Ubytování: Ve dvoulůžkových a jednolůžkových
pokojích s možností přistýlky, s vlastním sociálním
zařízením, TV/SAT, telefonem, připojením k internetu
přes Wi-Fi a balkonem. Hotel má bezbariérový vstup
a je vybaven dvěma bezbariérovými pokoji.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu). Možnost dokoupení obědů
formou menu 245 Kč/osoba a oběd, dítě do 15 let
195 Kč/dítě a oběd.
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Bonus: Připojení k internetu přes Wi-Fi v celém
hotelu.

Sleva 30% na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris v Tatranské Lomnici. Sleva 30% na vstup do wellness centra Urania v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva
30% na vstup do Wellness světa regenerace a oddychu v hotelu Trigan, Štrbské Pleso. Sleva 30% na
vstup do krytého bazénu s termální vodou v hotelu
nebo do termálního koupaliště Termal ráj v hotelu
Máj v Liptovském Jánu. Sleva 20% na bowling v hotelu Hutník v Tatranských Matliarech. Sleva 50% na
vstup do expozice miniatur MINI SLOVENSKO – Areál
slovenských kulturních památek v Liptovském Jánu.
V období 29.06.–01.09. navíc: 1x týdně posezení
u živé hudby, pohádkový dětský koutek a program
pro děti.
Příplatky:
Jednolůžkový pokoj 465 Kč/noc. Rekreační poplatek
1 EUR/osoba a den. Zvíře 10 EUR/noc. Dětská postýlka
65 Kč / noc.
Termín	L	
D 3–15
P D 3–15 P
02.01.–09.03. 1 725 1 210 1 380
865
09.03.–09.04. 1 435 1 005 1 150
720
09.04.–14.04. 1 980 1 390 1 585
990
14.04.–04.05. 1 350
945
1 080
675
04.05.–25.05. 1 515 1 065 1 215
760
25.05.–29.06. 1 665 1 170 1 335
835
29.06.–01.09. 1 860 1 305 1 490
930
01.09.–28.09. 1 665 1 170 1 335
835
28.09.–14.12. 1 515 1 065 1 215
760
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.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
Hotel Morava – Tatranská Lomnica

R020.177

Dítě d

Hotel Lomnica – Tatranská Lomnica

vhodnou pro 2 osoby, kuchyň, jídelní kout, vlastní
o 6 le
t
sociální zařízení, vysoušeč vlasů, 2× samostatná
ložnice s manželskou postelí, župany a hotelové
pantofle. Velikost apartmánu 76 m2. Apartmán má
balkon s posezením.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeří formou menu 590 Kč/
osoba a večeře, dítě 6–12 let 375 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko nebo
přistýlku zdarma. Dítě do 2 let bez nároku a služby
zdarma.
Bonus: Při pobytu na 3 a více nocí je v ceně 1× 2 hod.
Součástí hotelu je wellness centrum (parní, finská vstup do wellness centra se saunami, vířivkou a fiti infra sauna, vířivka pro 4 osoby, oddychová zóna, ness centrem. Dětský koutek u recepce, parkování
Kneippova koupel, ochlazovací vědro, vana a vodo- a připojení k internetu přes Wi-Fi.
pád. Plně vybavené fitness centrum i pro náročnější Hotel Kukučka 	L 1/2	L 1/2+2	L 1/4 P 1/2+2 MDP
sportovce, dětský koutek a luxusní restaurace.
Termín
POKOJ 	AP	AP	AP
	LUX	LUX	LUX	LUXE
Ubytování:
08.01.–09.03. 1 960 2 375 1 765 1 055
3
HOTEL
V pokoji LUX – dvoulůžkový pokoj s manželskou po- 09.03.–09.04. 1 550 1 960 1 310 1 055 2
stelí, vlastním sociálním zařízením, fénem na vlasy, 09.04.–14.04. 1 960 2 375 1 765 1 055 3
župany, TV/SAT, kosmetickým balíčkem, Wi-Fi připo- 14.04.–22.06. 1 550 1 960 1 310 1 055 2
22.06.–07.09. 1 960 2 375 1 765 1 055
3
jením k internetu, trezorem a čajovou soupravou.
Apartmán LUX – dvoulůžkový apartmán se dvěma 07.09.–14.12. 1 550 1 960 1 310 1 055 2
přistýlkami obývací místnost s TV/SAT a s rozkládací 14.12.–27.12. 1 960 2 375 1 765 1 055 3
pohovkou vhodnou pro 2 osoby, kuchyň, jídelní kout, Cena za osobu / noc se snídaní, dětský koutek u recepce,
a Wi–Fi připojení k internetu zdarma. Nástup na
vlastní sociální zařízení, vysoušeč vlasů, ložnice parkování
pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu. MDP = minimální
s manželskou postelí, župany a hotelové pantofle.
délka pobytu.
Čtyřlůžkový apartmán LUX – obývací místnost s TV/ Rezidence Kukučka
SAT a s pohovkou, kuchyň, jídelní kout, vlastní soci- Termín	L AP 1/2+2	L AP 1/4+2 P MDP
ální zařízení, vysoušeč vlasů, 2× samostatná ložnice 	LUXE	LUX
08.01.–09.03. 2 290
2 055
1 055 3
s manželskou postelí, župany a hotelové pantofle.
09.03.–09.04. 1 800
1 810
1 055 2
REZIDENCE
2 055
1 055 3
Dvoulůžkový apartmán se dvěma přistýlkami – 09.04.–14.04. 2 290
1 810
1 055 2
obývací místnost s TV/SAT a s rozkládací pohovkou 14.04.–22.06. 1 800
22.06.–07.09. 2 290
2 055
1 055 3
vhodnou pro 2 osoby, kuchyň, jídelní kout, vlastní so1 810
1 055 2
ciální zařízení, vysoušeč vlasů, ložnice s manželskou 07.09.–14.12. 1 800
2 055
1 055 3
postelí, župany a hotelové pantofle. Velikost apart- 14.12.–27.12. 2 290
za osobu / noc se snídaní, dětský koutek u recepce,
mánu 40–48 m2. Apartmán má balkon s posezením. Cena
parkování a Wi–Fi připojení k internetu zdarma.Nástup na
Čtyřlůžkový apartmán se dvěma přistýlkami – pobyt je možný kterýkoliv den v týdnu. MDP = minimální
obývací místnost s TV/SAT a s rozkládací pohovkou délka pobytu.

ZDARMA

Slevy:
Dítě do 5 let bez nároku na služby na pokoji při dvou
plně platících osobách je zdarma. Parkování zdarma.
Připojení k internetu přes Wi-Fi na recepci zdarma.
Příplatky: Pokoj s balkonem 65 Kč/osoba a noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den. Garáž 6 EUR/den.
Pobyt se psem není možný.
Rekreační pobyt
Termín	L
P D 3–15 D 3–15 P 1/1
02.01.–17.03. 1 270 1 135 765 765 1 410
17.03.–09.04. 1 135 1 040 670 670 1 270
14.04.–28.06. 1 135 1 040 670 670 1 270
28.06.–27.09. 1 365 1 270 810 810 1 495
27.09.–22.12. 1 135 1 040 670 670 1 270
27.12.–29.12. 1 365 1 270 810 810 1 495
02.01.–07.01. 1 270 1 135 765 765 1 410
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Seniorský pobyt 55+
Termín	L
02.01.–17.03.
1 135
17.03.–09.04.
1 040
14.04.–28.06.
1 040
28.06.–27.09.
1 270
27.09.–22.12.
1 040
27.12.–29.12.
1 270
02.01.–07.01.
1 135
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup na pobyt je možný
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R020.179

Vila Beatrice – Tatranská Lomnica
Dítě d

Dítě d

o 12 le
ZDARMA
t

o 6 le
t
ZDARMA

Sleva
za vča až 10
sný n %
ák up

Akce
=

7=6,
4

3

Kombinace tradice a úcty k historii a umění s moderním ubytováním a službami na úrovni. Přímo v srdci
Slovensko poskytuje tradiční gastronomii, komfortní
ubytování a i prostory pro rodinné, společenské
a i pracovní schůzky.
Hotel Lomnica spojuje prvotřídní ubytování v nádherném prostředí s vynikajícími službami, tradiční
gastronomií a příležitostmi pro odpočinek. Čekají
na Vás večery na terase s výhledem na Lomnický
štít, relax ve wellness centru a ochutnávky skvělých
vín. Pobyt v Hotelu Lomnica bude pro Vás jednoduše
zážitkem.
Hotel Lomnica byl otevřen v roku 1894 a byl vždy
důležitým kulturním centrem. Jeho dnešní podoba
respektuje tradici a je výsledkem komplexní rekonstrukce v letech 2015–2016, která mu vrátila noblesu,
kterou si zaslouží.
Ubytování:
Pokoj Standard s možností balkonu s přistýlkou –
v jehož výbavě najdeme manželskou postel s možností oddělení lůžek, vlastní sociální zařízení, minibar,
trezor, telefon, Wi-Fi a LAN zdarma, LCD TV, župan
a papuče, sušič na vlasy, kosmetický balíček.
Historická Classic Suite, kde najdeme manželskou
postel s možností oddělení lůžek, obývací část se sedací soupravou (2 přistýlky), vlastní sociální zařízení,
bidet, mini bar, trezor, telefon, Wi-Fi a LAN zdarma,

46

R020.178

Dítě d

o 5 le
t
ZDARMA

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

Hotel Kukučka – Tatranská Lomnica

LCD TV, župan a papuče, sušič vlasů, kosmetický balíček, čajová souprava.
Stravování: V ceně pobytu snídaně formou bufetu
z produktů slovenských farem, podávané do 11 hod.
Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní zdarma.
Bonus: Vstup do moderního designového wellness
pod historickými klenbami, vstup do Galerie Lomnica, ideální klima během celého pobytu (jediný plně
klimatizovaný hotel ve Vysokých Tatrách), welcome
drink, přístup na vysokorychlostní internet a Wi-Fi,
parkování u hotelu se službou valet, Portier servis,
concierge servis, minerální voda na pokoji (při příjezdu), pozdní odhlášení z pokoje do 12 hod.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1 EUR/den, platba na místě.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.

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

R020.180
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 sociálního 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:
V apartmánu je 8 lůžek. Apartmán se skládá ze 4 ložnic po
dvou lůžkách, obývacího pokoje s krbem, TV/SAT a minibarem, jídelny s kuchyňským koutem a 2 sociálními zařízeními s hydromasážní vanou, jacuzzy a saunou.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost dokoupení snídaní 185 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 125 Kč/dítě a snídaně.
Sleva: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma.
Příplatky: Vratná kauce 70 EUR/apartmán, platba
na místě. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt. Soft
úklid (umytí podlahy koupelny/WC) 7 EUR/den. Výměna osušek 2 EUR/ks. Výměna povlečení 3 EUR/ks.
Soukromá sauna 15 EUR/90 minut.
Termín	Ap	Ap	Ap	Ap
P MDP
1/2 + 2 1/3 + 2 1/4 + 2 1/8
08.01.–09.03. 2 475 2 940 3 600 6 570 400 3
09.03.–09.04. 1 950 2 280 2 610 5 250 400 2
09.04.–14.04. 2 475 2 940 3 600 6 570 400 3
14.04.–21.06. 1 950 2 280 2 610 5 250 400 2
21.06.–07.09. 2 475 2 940 3 600 6 570 400 3
07.09.–14.12. 1 950 2 280 2 610 5 250 400 2
14.12.–28.12. 2 475 2 940 3 600 6 570 400 3
28.12.–08.01. 3 135 3 930 4 455 6 900 400 5
Cena za celý apartmán a přistýlky v apartmánu/noc
s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální
délka pobytu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
Vila Júlia – Tatranská Lomnica
Dítě d

o 12 le
ZDARMA
t

Villa Júlia, se nachází jen 50 m od hlavní budovy Villy
Beatrice v blízkosti centra Tatranské Lomnice, v centru Národního parku Vysoké Tatry. Vysoké Tatry jsou
nejvyšší částí Karpat a dosahují nadmořskou výšku
2600 m. Apartmánový dům se svým výhodným
umístěním je snadno dostupný autem, autobusem,
vlakem. V blízkosti se nachází lyžařské středisko
s nejvýše položenou a zároveň nejdelší sjezdovkou na
Slovensku, která je garancí nejlepší lyžování na sluneční straně Vysokých Tater. Nad Tatranskou Lomnicí
bdí majestátní Lomnický štít s nadmořskou výškou
2633 m, na který se můžete dost visutou lanovkou
a vychutnat si neopakovatelný pohled na krásné štíty
a doliny Tater. V nejbližším okolí najdete množství turistických tras dostupných v zimě i v létě, fantastické
přírodní scenérie, čistou přírodu, malebné vesničky
se stále žijícími folklórními prvky. Villa Júlia je dependancí 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, dvouvařičem a ledničkou. Ubytování ve studiu je vhodné
max. pro 4 osoby.

R020.181
Apartmán 1/3+2 přistýlky
Apartmán se skládá z malé předsíně se šatnou, ložnice s manželskou postelí a jedním lůžkem, obývací
místnosti s rozkládací pohovkou, konferenčním stolkem, 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, ledničkou. 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 185 Kč/
osoba a snídaně, dítě do 12 let 125 Kč/dítě a snídaně.
Stravování je v hlavní budově a to ve Vile Beatrice.
Sleva:Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování přímo před vilou zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Vratná záloha 70 EUR/studio nebo
apartmán a pobyt. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt.
Soft úklid (umytí podlahy koupelny/WC) 7 EUR/den.
Výměna osušek 2 EUR/ks. Výměna povlečení 3 EUR/ks.
Soukromá sauna 15EUR/90 minut ve Vile Beatricie.
Termín

St	Ap	Ap
P
MDP
1/2+2 1/3+2 1/4+2
08.01.–09.03. 1 815 2 345 2 875 400
3
09.03.–09.04. 1 620 1 815 2 345 400
2
09.04.–14.04. 1 815 2 345 2 875 400
3
14.04.–21.06. 1 620 1 815 2 345 400
2
21.06.–07.09. 1 815 2 345 2 875 400
3
07.09.–14.12. 1 620 1 815 2 345 400
2
14.12.–28.12. 1 615 2 345 2 875 400
3
28.12.–08.01. 2 610 3 465 3 930 400
5
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu
nebo apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Hotel Hutník I. a II. – Tatranské Matliare
Dítě d

R020.183

Sleva 20 % na bowling v hotelu Hutník v Tatranských
o 8 le
Matliarech. Sleva 50 % na vstup do expozice miniatur
t
MINI SLOVENSKO – Areál slovenských kulturních památek v Liptovském Jánu.
V období 29.06.–01.09. navíc: dětský koutek s animátorem + animační program, vstup do tělocvičny,
fitness, stolní tenis, 1x týdně večerní zábava (disco,
taneční večírek nebo country večer).
Příplatky:
Hotel Hutnik I. Zvíře v hotelu Hutník I. 10 EUR/noc, v hotelu Hutník
II. 10 EUR/noc. Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
Hotel Hutník je hotelový komplex dvou budov propo- platba na místě. Jednolůžkový pokoj 220 Kč/ pokoj
jených spojovací chodbou, který se nachází se v tichém a noc.
prostředí pod úpatím Lomnického Štítu za Tatranskou HUTNÍK I.	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
Lomnicí. Hostům slouží restaurace, bary, krytý bazén, 02.01.–09.03. 1 350 945 1 080 675
sauna, masáže, solárium, fitness, tělocvična, stolní te- 09.03.–09.04. 1 150 805
920
575
nis, kulečník, Wi-Fi ve společenských prostorech.
09.04.–14.04. 1 495 1 045 1 195
750
Ubytování:
14.04.–04.05. 1 120
785
895
560
Hotel Hutník I. – rekonstruované komfortní dvou- 04.05.–25.05. 1 220 855
980
610
lůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociál- 25.05.–29.06. 1 370 960 1 100 685
ním zařízením, TV/SAT telefonem a balkonem.
29.06.–01.09. 1 545 1 085 1 240
775
Hotel Hutník II. – nerekonstruované dvoulůžkové 01.09.–28.09. 1 370 960 1 100 685
pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zaří- 28.09.–14.12. 1 220 855
980
610
zením, TV/SAT, telefonem a balkonem.
Cena na osobu/noc s polopenzí a volný vstup do bazénu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Stravování:
do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
Hotel Hutník I. – V ceně pobytu polopenze (snídaně Dítě
společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
ubytování s polopenzí ZDARMA.
a večeře formou bufetu).
Hotel Hutník II. – V ceně pobytu polopenze (sní- HUTNÍK II.	L	 D 3–15 L	 P D 3–15 P
02.01.–09.03. 1 090
765
875
545
daně formou bufetu a servírované večeře).
805
505
Slevy: Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Par- 09.03.–09.04. 1 005 705
09.04.–14.04. 1 235
865
990
620
kování zdarma.
14.04.–04.05. 1 005
705
805
505
Bonus:
810
505
Připojení k internetu přes Wi-Fi ve společenských pro- 04.05.–25.05. 1 010 710
860
535
storách. Volný vstup do hotelového bazénu. Sleva 30 25.05.–29.06. 1 070 750
955
595
% na vstup do Aqua Relax v hotelu Titris v Tatranské 29.06.–01.09. 1 190 835
860
535
Lomnici. Sleva 30 % na vstup do wellness centra Ura- 01.09.–28.09. 1 070 750
810
505
nia v hotelu Urán v Tatranské Lomnici. Sleva 30 % na 28.09.–14.12. 1 010 710
vstup do Wellness světa regenerace a oddychu v hotelu Cena na osobu/noc s polopenzí a volný vstup do bazénu. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
Trigan, Štrbské Pleso. Sleva 30 % na vstup do krytého Dítě do 8 let při ubytování na přistýlce (nebo na
bazénu s termální vodou v hotelu nebo do termálního společném lůžku) v doprovodu dvou dospělých osob má
koupaliště Termal ráj v hotelu Máj v Liptovském Jánu. ubytování s polopenzí ZDARMA.

Vila Magnólia – Tatranská Lomnica

R020.182

Dítě d

o 12 le
ZDARMA
t

Vila Magnólia se nachází jen 200 m od hlavní budovy
Vily Beatrice v blízkosti centra Tatranské Lomnice.
Vila svým výhodným umístěním je snadno dostupná
autem, autobusem i vlakem. V bezprostřední blízkosti se nachází lyžařské středisko s nejvýše položenou a zároveň nejdelší sjezdovkou na Slovensku,
která je garancí nejlepší lyžování na sluneční straně
Vysokých Tater. Nad Tatranskou Lomnicí bdí majestátní Lomnický štít s nadmořskou výškou 2 633 m, na
který se můžete dost visutou lanovkou a vychutnat si
neopakovatelný pohled na krásné štíty a doliny Tater.
V nejbližším okolí najdete množství turistických tras
dostupných v zimě i v létě, 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, dvouvařičem, a ledničkou. Ubytování ve studiu je vhodné
max. pro 3 osoby.
Studio 1/3+2 přistýlky
Studio se skládá z předsíně se šatnou, ložnice s manželskou postelí a jednolůžkem, spojenou s obývací
místností s rozkládací pohovkou, konferenčním stolkem, TV/SAT, rádiem, ledničkou. Studio má samostatnou koupelnu se sprchovým koutem a WC.

Natur Resort – Veľká Lomnica

Apartmán 1/3+2 přistýlky
Dvoupokojový apartmán se skládá z předsíně s šatnou, ložnice (může ale nemusí být oddělena dveřmi)
s manželskou postelí a jedním lůžkem, obývací místnosti s rozkládací pohovkou, 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 šatnou, ložnice (může ale nemusí být předělena dveřmi)
s manželskou postelí. Obývací místnosti s manželskou
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.
Stravování: Vlastní strava. Možnost dokoupení
snídaní 185 Kč/osoba a snídaně, dítě do 12 let 125 Kč/
dítě a snídaně. Stravování v hlavní budově a to ve Vile
Beatrice.
Sleva: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma. Parkování přímo před vilou zdarma.
Příplatky: Rekreační poplatek 1 EUR/osoba a den,
platba na místě. Vratná záloha 70 EUR/studio nebo
apartmán a pobyt. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt.
Soft úklid (umytí podlahy koupelny/WC) 7 EUR/den.
Výměna osušek 2 EUR/ks. Výměna povlečení 3 EUR/ks.
Soukromá sauna 15EUR/90 minut ve vile Beatricie.
Termín

St
St	AP	Ap
P MDP
1/2+1 1/3+2 1/3+2 1/4+2
08.01.–09.03. 1 815 2 145 2 345 2 610 400 3
09.03.–09.04. 1 620 1 815 1 815 2 345 400 2
09.04.–14.04. 1 815 2 145 2 345 2 610 400 3
14.04.–21.06. 1 620 1 815 1 815 2 345 400 2
21.06.–07.09. 1 815 2 145 2 345 2 610 400 3
07.09.–14.12. 1 620 1 815 1 815 2 345 400 2
14.12.–28.12. 1 815 2 145 2 345 2 610 400 3
28.12.–08.01. 2 610 2 875 3 465 3 930 400 5
Cena za celé studio nebo apartmán a přistýlky ve studiu
nebo apartmánu/noc s vlastní stravou. Nástup možný kdykoliv. MDP = Minimální délka pobytu.

Dítě d

ZDARMA

o 12 le

t

R020.184

ZDARMA

Apartmány
Poloha resortu je vhodná pro každého – ať už vyhledáváte samotu, blízkost hor nebo města. Nachází se
u golfového hřiště Black Stork. Tatranská Lomnice je
výborné místo pro pěší túry a v zimě jedno z nejvýše
položených lyžařských středisek ve střední Evropě.
Resort nabízí ubytování v komfortně zařízených apartmánech a domečcích.
Ubytování:
Apartmány – jednopokojové apartmány pro
2–4 osoby s vlastním sociálním zařízením se skládají
z ložnice s manželskou postelí, obývací místnosti s TV
a sedačkou a kuchyňkou s lednicí, varnou deskou a varnou konvicí, jídelním stolem.
Domeček standard – dvoupatrový domeček standard nabízí komfortní ubytování pro 4 osoby s vlastním
sociálním zařízením ve dvou ložnicích – jedna je s manželskou postelí a druhá s oddělenými lůžky. V přízemí
se nachází obývací pokoj s TV a pohovkou a kuchyňka
s varnou deskou, varnou konvicí, ledničkou a myčkou
na nádobí. K domečku patří i vlastní terasa.
Domeček superior – dvoupatrový domeček superior nabízí ubytování pro 6–8 osob s vlastním sociálním
zařízením. V poschodí naleznete 3 pokoje – jeden

Apartmán pro 2 až 4 osoby
s manželskou postelí, druhý s oddělenými lůžky a třetí
s poschoďovou postelí. V přízemí se nachází obývací
pokoj s TV a rozkládací pohovkou, kuchyňka s varnou
deskou, varnou konvicí, ledničkou, myčkou na nádobí
a jídelním stolem a pracovna s pračkou a sušičkou na
prádlo. K domečku patří i vlastní terasa.
Stravování:
Vlastní strava. Možnost stravování v mnoha okolních
restauracích.
Slevy: Jedno dítě do 12 let na přistýlce zdarma
(v apartmánu pro 2–4 osoby a domečku superior pro
6–8 osob). Parkování v ceně ubytování.
Příplatky: Rekreační poplatek 0,50 EUR/osoba a noc,
platba na místě. Dětská postýlka 465 Kč/pobyt. Soft
úklid (umytí podlahy koupelny/WC) 7 EUR/den. Výměna osušek 2 EUR/ks. Výměna povlečení 3 EUR/ks.
Termín	Ap Domeček Domeček P MDP
2–4 os standard superior
		
4 os
6–8 os
08.01.–09.03. 2 345 3 400
4 590 330 3
09.03.–09.04. 1 815 2 875
3 665 330 2
09.04.–14.04. 2 345 3 400
4 590 330 3
14.04.–21.06. 1 815 2 875
3 665 330 2
21.06.–07.09. 2 345 3 400
4 590 330 3
07.09.–14.12. 1 815 2 875
3 665 330 2
14.12.–28.12. 2 345 3 400
4 590 330 3
28.12.–08.01. 3 400 4 720
6 040 330 5
Cena za apartmán nebo domeček / noc s vlastní stravou
a parkováním. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. MDP =
minimální délka pobytu.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Rekreační zařízení na Slovensku
Hotel Magura – Ždiar

R020.185

Park Hotel Čingov – Čingov (Slovenský ráj)

bufet). Možnost dokoupení obědů na místě.
Slevy:
Dítě 3–6 let na přistýlce se dvěma plně platícími dospělými pouze za cenu polopenze 330 Kč/dítě a polopenze.
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma.
Příplatky:
Ubytování v pokoji s balkonem 60 Kč/osoba a noc. Neobsazené lůžko 130 Kč/noc. Rekreační poplatek 0,4 EUR/
osoba a noc, platba na místě. Příplatek za psa 10 EUR/
Hotel Magura se nachází v Monkovej dolině. V hotelu je den. Ubytování na 1 noc 130 Kč/osoba a noc.
restaurace, denní bar, fitcentrum, úschovna sportovních Termín	L	
D 3–15 Senior 60+
potřeb, půjčovna kol, volejbalové a fotbalové hřiště.
02.01.–14.04. 1 090
825
1 060
Ubytování:
14.04.–30.06. 1 060
795
1 025
V jednolůžkových až třílůžkových pokojích s vlastním 30.06.–01.09. 1 125
860
1 090
sociálním zařízením, TV/SAT, telefonem a připojením 01.09.–04.10. 1 060
795
1 025
k internetu (za poplatek). Některé pokoje jsou s balko- 04.10.–22.12. 1 025
825
990
nem (za poplatek).
Cena za osobu/noc s polopenzí. Nástup na pobyt je možný
Stravování:
kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci, pro seniory
V ceně pobytu je polopenze (snídaně a večeře formou 60+ jsou 4 noci.

V hotelu je restaurace s terasou a denním barem s kulečníkem, sauna a hotelový tenisový kurt.
V blízkosti hotelu je squash centrum, wellness centrum, zoo, letní a kryté koupaliště ve Spišské Nové Vsi.
Ubytování:
a) Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, rádio, telefon,
připojení k internetu a balkon.
b) Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky

Hotel Čingov – Smižany – Čingov (Slovenský ráj)

Penzion Mária – Smižany (Slovenský ráj)

Hotel leží v příjemném prostředí Smížany – Hradisko
v Slovenském Ráji. V hotelu je restaurace s krbem,
letní terasa s krbem, denní bar a regenerační centrum (sauna, whirpool a masáže). K dispozici je stolní
tenis a biliard.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích standard plus s vlastním
sociálním zařízením a TV/SAT.
Stravování:
V ceně pobytu polopenze (snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu + nápoj: pivo, víno nealko).
Pro seniory 50+ v ceně pobytu plná penze.
Slevy:
Děti do 6 let bez nároku na lůžko zdarma. Dětská postýlka zdarma. Parkování zdarma.
Příplatky:
Pobyt se psem 15 EUR/noc. Rekreační poplatek
0,60 EUR/osoba a noc, platba na místě.
Wellness pobyt 2 noci
	Ne–Pá
Pá–Ne
L 	L Senior 50+ 	L 	L Senior 50+
Termín
03.01.–09.04. 2 525 2 970 2 825
3 270
14.04.–22.06. 2 525 2 970 2 825
3 270
07.09.–19.12. 2 525 2 970 2 825
3 270
Cena na osobu/ 2 noci s polopenzí, senior 50+ s plnou penzí
a neomezeným vstupem do relaxačního bazénu s 31 °C teplou vodou a wellness centra. Nástup možný kdykoliv.

R020.187

Wellness pobyt 3 noci
	Ne–Pá
Čt–Ne
Termín	L 	L Senior 50+ 	L 	L Senior 50+
03.01.–09.04. 3 720 4 310 4 160
4 760
14.04.–22.06. 3 720 4 310 4 160
4 760
22.06.–07.09. 4 610 5 200 5 200
5 800
07.09.–19.12. 3 720 4 310 4 160
4 760
Cena na osobu/ 3 noci s polopenzí, senior 50+ s plnou penzí
a neomezeným vstupem do relaxačního bazénu s 31 °C teplou vodou a wellness centra. Nástup možný kdykoliv.
Wellness pobyt 4 noci 	Ne–Pá
St–Ne
Termín	L 	L
03.01.–09.04.
4 900
5 500
14.04.–22.06.
4 900
5 500
22.06.–07.09.
6 090
6 690
07.09.–19.12.
4 900
5 500
Cena na osobu/ 4 noci s polopenzí a neomezeným vstupem
do relaxačního bazénu s 31 °C teplou vodou a wellness centra. Nástup možný kdykoliv.
Wellness pobyt 5 nocí 	Ne–Pá
Út–Ne
Termín	L 	L
03.01.–09.04.
5 940
6 540
14.04.–22.06.
5 940
6 540
22.06.–07.09.
6 840
7 430
07.09.–19.12.
5 940
6 540
Cena na osobu/ 5 nocí s polopenzí a neomezeným vstupem
do relaxačního bazénu s 31 °C teplou vodou a wellness centra. Nástup možný kdykoliv.
Wellness pobyt 6 nocí	L
03.01.–09.04.
7 730
14.04.–22.06.
7 730
22.06.–07.09.
8 320
07.09.–19.12.
7 730
Cena na osobu/ 6 nocí s polopenzí a neomezeným vstupem
do relaxačního bazénu s 31 °C teplou vodou a wellness centra. Nástup možný kdykoliv.
Wellness pobyt 7 nocí	L
03.01.–09.04.
7 730
14.04.–22.06.
7 730
22.06.–07.09.
8 320
07.09.–19.12.
7 730
Cena na osobu/ 7 nocí s polopenzí a neomezeným vstupem
do relaxačního bazénu s 31 °C teplou vodou a wellness centra. Nástup možný kdykoliv.

Penzion Úsměv – Arnutovce (Slovenský ráj)

R020.189

Ves – Rittenberg, Levočská dolina a Vysoké Tatry.
Z objektu je možné podnikat pěší túry do roklin Slovenského ráje.
Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,
TV/SAT a balkonem a dvoulůžkové apartmány (ubytování v podkroví) s možností dvou přistýlek s vlastním
sociálním zařízením, TV/SAT a balkonem.
Stravování:
Vlastní strava.
Příplatky:
Penzion Úsměv se nachází v obci Arnutovce ve Rekreační poplatek 0,33 EUR/osoba a den, platba na
vzdálenosti 5 km od turistického střediska Čingov místě. Pobyt se psem není povolen.
v národním parku Slovenský ráj. Objekt je vhodným Slevy: Děti do 3 let bez nároku na lůžko zdarma.
východiskem pro celodenní výlety autem za pozná1/1
váním historických památek (Markušovce, Levoča, Termín	L	 D 3–12 p P
330
530
825
Spišský hrad) a na návštěvu termálních koupališť 02.01.–22.12. 560
s celoročním provozem Aqua City Poprad a Vrbov. Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
V zimě je možné lyžovat ve střediscích: Spišská Nová možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.
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s vlastním sociálním zařízením a TV/SAT, rádio, telefon, připojení k internetu a bez balkonu.
c) Třílůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním
sociálním zařízením a TV/SAT, rádio, telefon, připojení k internetu a bez balkonu.
Stravování: V ceně snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 250 Kč/osoba a večeře, dítě
3–12 let 125 Kč/dítě a večeře.
Slevy: Dítě do 3 let mají ubytování a stravu zdarma.
Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3
P
s
bez
bez
balkonem balkonu balkonu
02.01.–09.04. 610
530
425
320
09.04.–14.04. 675
595
485
400
14.04.–15.06.
610
530
425
320
15.06.–16.09.
675
595
485
400
16.09.–22.12.
610
530
425
320
Cena na osobu/noc se snídaní. Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 2 noci.

R020.188

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 zařízením, 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:
Penzion je situován v klidné části obce Smižany. Rekreační poplatek 0,6 EUR/osoba a den, platba na
Obec je vstupní branou ke krásám Národního parku místě. Pobyt se zvířetem není možný.
Slovenský Ráj. V penzionu můžete relaxovat v sauně,
vířivé vaně, fitness, u partičky biliáru nebo šachu, či Termín	L 1/2 D 3–12 p P	Ap. 1/2+2
430
660
630
u krbu v zahradě, plné bohaté zeleně a květů. Kouzlo 02.01.–22.12. 695
za osobu/noc se snídaní. Přistýlka v apartmánu stojí
domova Vám dodá individuální přístup majitelů i cel- Cena
stejně jako lůžko v apartmánu, apartmán musí být celý obková rodinná atmosféra.
sazen. Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Minimální délka
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje s vlastním pobytu jsou 2 noci.

Hotel Garden – Košická Belá (14 km od Košic)

R020.190
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ZDARMA

Hotel Garden se nachází v Košické Belé, 14 km od Košic v krásném tichém prostředí Košického lesoparku.
Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi. Na příjemné
rodinné posezení využijete altánek s ohništěm.
Nejmenší se kdykoliv zabaví v dětském koutku. V hotelu si můžete zahrát stolní fotbal, air hockey nebo
kulečník, který se nachází na druhém patře. Na nádvoří se nachází bazén, který má 25 metrů s hloubkou 1,6 metru. Bazén se nahřívá pouze sluncem, ale
v letním horkém počasí je voda příjemná na zchlazení.
Nachází se zde mnoho atrakcí pro děti jako trampolíny, nafukovací hrady, dětské hřiště, elektro-autíčka,
dětský bazén a další.
Ubytování:
Dvoulůžkový pokoj s možnosti 1 přistýlky s manželskou postelí nebo s oddělenými postelemi, s vlastním
sociálním zařízením, TV a připojením na internet.
Třílůžkový mezonetový rodinný pokoj, některé
s možnosti až 2 přistýlek s jednou manželkou postelí
a jednou jednolůžkovou postelí s vlastním sociálním
zařízením, TV a připojením na internet. Některé
rodinné pokoje mají větší roztahovací gauč až pro
2 osoby.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu v závislosti na obsazenosti
hotelu, v případě menší obsazenosti snídaně kontinentální a večeře výběr z menu).
Slevy: Dítě do 4 let bez nároku na lůžko a služby zdarma.
Jedno dítě do 12 let s polopenzí na přistýlce nebo v rodinném pokoji zdarma (platí pro všechny pobyty).

Příplatky:
Rodinný pokoj 265 Kč / pokoj a noc.
Zapůjčení dětské postýlky 265 Kč / pobyt.
Domácí zvíře 10 EUR / noc, platba na místě.
Rekreační poplatek 0,5 EUR/ osoba starší 15 let a noc,
platba na místě.
Zimní pobyt: Uvítací nápoj, 15% sleva na skipasy
ve středisku SKI JAHODNÁ, 1x hodinový vstup do nového privátního wellness, dětský koutek, parkování
zdarma, Wi-Fi zdarma.
Zimní pobyt na 2 noci
Termín	L 1/2 P D 10–15 P D 4–10 P	L 1/1
02.01.–14.04. 1 970 1 320 800
530 2 500
Cena za osobu / 2 noci s polopenzí a programem. Pobyt
možný kdykoliv.
Zimní pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2 P D 10–15 P D 4–10 P	L 1/1
02.01.–14.04. 2 890 1 980 1 190
800 3 690
Cena za osobu / 3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Zimní pobyt na 4 noci
Termín	L 1/2 P D 10–15 P D 4–10 P	L 1/1
02.01.–14.04. 3 820 2 640 1 590
1 060 4 880
Cena za osobu / 4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.
Zimní pobyt na 5 nocí
Termín	L 1/2 P D 10–15 P D 4–10 P	L 1/1
02.01.–14.04. 4 740 3 300 1 980
1 320 6 060
Cena za osobu / 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Rekreační zařízení na Slovensku
AQUAWORLD RESORT BUDAPEŠŤ – Budapešť

Akce
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bazén
v ceně y

Aquaworld Resort Budapešť**** je přímo
propojený s největším aquaparkem v Evropě,
nachází se v severní části Budapešti, uprostřed svěží
zeleně. Centrum města je rychle dostupné, hotel zajišťuje dopravu do centra města.
V hotelu se nachází třípatrové, dálným východem inspirované wellness centrum, kde naleznete 4 relaxační bazény, zážitkový bazén, saunový svět, fitness
centrum, vybírat můžete ze 17 druhů masáží.
Vodní park Aquaworld – do jednoho z největších vodních parků v Evropě se dostanete
přímo z hotelu. Nabízí 17 vnitřních a venkovních,

dětských a zážitkových bazénů, 11 různých skluzavek,
Kneippův chodník, tepidarium, finskou saunu, parní
a aroma kabinu, infra saunu. Pro rodiny s dětmi je připraveno dětské hřiště, dětské bazény a jiné atrakce.
Ubytování:
a)dvoulůžkový pokoj STANDARD s možností jedné
přistýlky pro dítě do 14 let, se sociálním zařízením,
LCD/TV, telefonem, minibarem, klimatizací.
b)Junior suite (manželské lůžko a rozkládací gauč)
s možností přistýlky pro 1 dospělou osobu nebo pro
2 děti do 14 let, se sociálním zařízením, LCD/TV, telefonem, minibarem, klimatizací. Pokoje mají vyhlídku

R020.191
na park nebo na Budín (za příplatek) a mají balkon.
c) Family room (2 propojené pokoje) – třílůžkový
pokoj s možností 2 přistýlek pro děti do 14 let, 2 koupelny, LCD/TV, telefonem, minibarem, klimatizací.
Minimální obsazenost 3 dospělé osoby, maximální
3 dospělé osoby a 2 děti do 14 let.
Stravování:
v ceně pobytu je zahrnuta polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.
Slevy:
Dítě do 7 let ZDARMA na přistýlce s polopenzí se
2 dospělými osobami v pokoji.
Příplatky:
Příplatek za pokoj SUPERIOR  – 390 Kč/pokoj
a noc.
Pobyt s pejskem 13 EUR / noc. Pokoj s výhledem na
Budín za příplatek 300 Kč/ pokoj/ noc. Neobsazené
lůžko do počtu 3 v rodinném pokoji 100%. Parkování v podzemní garáži 6 EUR /noc. Vratná kauce cca
50 EUR/ pokoj/noc.
V ceně pobytu je zahrnuto:
ubytování s polopenzí, uvítací nápoj, volný vstup do
Oriental spa – fitness centra a wellness centra (relaxační bazén, vyhřívaný venkovní bazén, sauny, parní
lázeň), neomezené použití hotelových saun, neomezené využití hotelového fitness, neomezený vstup
do vodního parku Aquaworld během pobytu,
zapůjčení županu, Wi-Fi, venkovní parkování.

AKCE 4 =3, 1 NOC ZDARMA
Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3 D 7–14
STANDARD Junior
Family P
			
Suite
room
05.01.–29.03. 6 240
7 545
6 900 3 360
29.03.–28.06. 7 020
8 325
7 410 3 360
30.08.–25.10. 7 020
8 325
7 410 3 360
08.11.–20.12. 6 240
7 545
6 900 3 360
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupy do bazénů.
Nástup na pobyt kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Uvedené ceny
neplatí v termínu 09.04.–14.04.2020.
Zvýhodněný pobyt
Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3 D 7–14
STANDARD Junior
Family P
			
Suite
room
05.01.–29.03. 1 980
2 390
2 180 1 070
29.03.–28.06. 2 225
2 640
2 350 1 070
30.08.–08.11. 2 225
2 640
2 350 1 070
08.11.–20.12. 1 980
2 390
2 180 1 070
Cena za osobu/ noc s polopenzí a vstupy do bazénů.
Minimální délka pobytu 2 noci. Pobyt lze objednat
60 dní a více před nástupem na pobyt. Uvedené ceny
neplatí v termínu 09.04.–14.04.2020.
Rekreační pobyt
Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3
P D 7–14
STANDARD Junior Family		
P
		
Suite room
05.01.–29.03. 2 080 2 515 2 300 1 490 1 120
29.03.–28.06. 2 340 2 775 2 470 1 490 1 120
28.06.–30.08. 2 725 3 160 2 730 1 490 1 120
30.08.–08.11. 2 340 2 775 2 470 1 490 1 120
08.11.–20.12. 2 080 2 515 2 300 1 490 1 120
20.12.–30.12. 2 725 3 160 2 730 1 490 1 120
Cena za osobu/ noc s polopenzí a vstupy do bazénů.
Minimální délka pobytu 2 noci. Nástup možný kdykoliv.
Uvedené ceny neplatí v termínech: 09.04.–14.04.
a 31.07.–03.08.2020.
AKCE 5=4, 1 NOC ZDARMA
Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/3 D 7–14 P
STANDARD Junior Family
		
Suite
room
05.01.–29.03. 8 320 10 060 9 200 4 480
29.03.–09.04. 9 360 11 100 9 880 4 480
14.04.–28.06. 9 360 11 100 9 880 4 480
30.08.–25.10. 9 360 11 100 9 880 4 480
08.11.–20.12. 8 320 10 060 9 200 4 480
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí a vstupy do bazénů.
Nástup na pobyt kdykoliv. Pobyt nelze krátit.

AQUA HOTEL TERMÁL – MOSONMAGYARÓVÁR

bazén
v ceně y

Mosonmagyaróvár leží u severozápadních hranic
Maďarska. Město je svou polohou blízko jak rakouských tak slovenských hranic (Bratislava 30
km). Bio flexum termální lázně nabízí celoročně otevřené i kryté bazény. Voda z termálních pramenů je světově uznávaná a podle účinku
na zdraví je zařazena mezi 5 nejlepších léčebných
vod v Evropě.

Aqua Hotel Termál se nachází přímo v komplexu
termálních-léčebných lázní. Hotel nabízí moderně
zařízené pokoje, léčebné a wellness centrum, restauraci a bar. Hotel má vlastní krytý bazén s termální
vodou, finskou saunu a infra saunu.
Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje standard jsou vybaveny
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. Parkování v podzemní garáži 2 EUR/ den.
Zapůjčení županu 2 EUR.
Příplatek za ubytování v pokoji standard
plus s balkonem 150 Kč/ pokoj a noc.
Romantický pobyt zahrnuje: 2 x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálního a plaveckého

R020.192
bazénu, užívání sauny a infrasauny, 1 x malá lahev
sektu, 1 x medová masáž zad pro každou osobu (pobyt vhodný pro 2 osoby)
Pobyt Lázeňské dny zahrnuje: 3 x ubytování
s polopenzí, neomezený vstup do termálního a plaveckého bazénu, užívání sauny a infrasauny.
Relaxační pobyt zahrnuje: 4 x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálního a plaveckého
bazénu, užívání sauny a 1 x masáž 15 min. na osobu
dle vlastního výběru (medová, čokoládová nebo
aromamasáž).

Wellness pobyt zahrnuje: 4 x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálního a plaveckého
bazénu, užívání sauny, pro ženy 1× čokoládová masáž
15 min., pro muže 1× léčivá masáž 15 min.
Týdenní pobyt zahrnuje: 7 x ubytování s polopenzí,
neomezený vstup do termálního a plaveckého bazénu,
užívání sauny a infrasauny.
Romantický pobyt
Termín	L 1/2 Standard	L 1/2 Plus
02.01.–03.04.
3 370
3 650
03.04.–29.10.
3 650
3 930
29.10.–23.12.
3 370
3 650
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a vstupy do bazénů.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
Lázeňské dny
Termín	L 1/2 Standard	L 1/2 Plus
02.01.–03.04.
4 770
5 190
03.04.–29.10.
4 890
5 330
29.10.–23.12.
4 770
5 190
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a vstupy do bazénů.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
Relaxační pobyt
Termín	L 1/2 Standard	L 1/2 Plus
02.01.–03.04.
6 450
6 740
03.04.–29.10.
6 740
7 150
29.10.–23.12.
6 450
6 740
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a vstupy do bazénů.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
Wellness pobyt
Termín	L 1/2 Standard	L 1/2 Plus
02.01.–03.04.
7 850
8 280
03.04.–29.10.
8 280
8 980
29.10.–23.12.
7 850
8 280
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a vstupy do bazénů.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
Týdenní pobyt
Termín	L 1/2 Standard	L 1/2 Plus
02.01.–03.04.
10 940
11 490
03.04.–29.10.
11 490
12 060
29.10.–23.12.
10 940
11 490
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a vstupy do bazénů.
Nástup na pobyt je možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
Hotel RéPCE – Bükfürdő

term
v cenáěly

Bükfürdö –druhé největší lázeňské centrum v Maďarsku. 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.
Z hotelu REPCE lze přejít přímo do areálu léčebných lázní krytou spojovací chodbou.
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.

R020.193
Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením (koupelna a WC), TV
a minibarem.
Stravování:
Polopenze (snídaně formou bufetu a večeře).
Slevy:
Dítě do 3 let ZDARMA, při ubytování v pokoji se
2 dospělými osobami. Dětské ceny pro děti do 12 let
platí pouze v případě, že je v pokoji s dítětem ubytována alespoň jedna dospělá osoba.
Příplatky:
Rekreační poplatek cca 2 EUR/osoba a noc (od 18 let) –
na recepci hotelu. 2000 HUF nebo 7 EUR nebo 200 Kč
záloha za čipové hodinky na vstup do termálních lázní
(platba na recepci). Možnost zapůjčení županu za poplatek 500 HUF/ den. Vstup do světa saun za příplatek
na místě.
V ceně pobytu je zahrnuto:
využívání hotelového wellness ostrova (vnitřní plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, finská sauna, infra
sauna a parní kabina), parkovací místo, WIFI, účast na
sportovních programech a počet vstupů do termálních lázní BÜK do I. + II. Zóny odpovídající počtu nocí pobytu (např. 2 noci = 2 vstupy
do lázní).
Vánoční pobyt navíc zahrnuje:
Ubytování s polopenzí (snídaně formou bufetu a večeře, k večeři 1 nápoj – minerální voda 0.25 l, 24.12.
1 x sklenice vína).

Rekreační pobyt (ne–pá)
Termín	L
D 3–12 P
P
02.01.–31.03.
1 485
750
970
31.03.–30.04.
1 520
760
990
03.05.–29.05.
1 520
760
990
01.06.–12.06.
1 520
760
990
01.09.–22.12.
1 520
760
990
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstup do termálních
lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt: neděle, pondělí, úterý a středa. Minimální délka pobytu 2 noci. Uvedené
ceny neplatí v termínech: 09.04.–13.04.,07.05.–11.05.,
25.09.–28.09., 22.10.–01.11. a 13.11.–17.11.2020.
Víkendový pobyt 2 noci (čt–so, so–po)
Termín		
čt–so a so–po
	L	
D 3–12 P
P
02.01.–31.03.
3 070
1 540
1 995
31.03.–12.06.
3 190
1 595
2 070
01.09.–22.12.
3 190
1 595
2 070
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a 2 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt:
čtvrtek nebo sobota. Uvedené ceny neplatí v termínech:
09.04.–13.04., 30.04.–03.05., 07.05.–10.05., 29.05.–01.06.,
25.09.–28.09., 22.10.–01.11., 13.11.–17.11.2020.
Víkendový pobyt 2 noci (pá–ne)
Termín		
pá–ne
	L	
D 3–12 P
P
02.01.–31.03.
3 170
1 590
2 060
31.03.–12.06.
3 340
1 670
2 170
01.09.–22.12.
3 340
1 670
2 170
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a 2 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt
v pátek. Uvedené ceny neplatí v termínech: 09.04.–13.04.,
30.04.–03.05., 07.05.–10.05., 29.05.–01.06., 25.09.–28.09.,
22.10.–01.11., 13.11.–17.11.2020.

Víkendový pobyt 3 noci (čt–ne, pá–po)
Termín	L	
D 3–12 P
P
02.01.–31.03. 4 655
2 330
3 030
31.03.–12.06. 4 860
2 430
3 160
01.09.–22.12. 4 860
2 430
3 160
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a 3 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt:
čtvrtek nebo pátek. Uvedené ceny neplatí v termínech:
09.04.–13.04., 30.04.–03.05., 07.05.–10.05., 29.05.–
01.06., 25.09.–28.09., 22.10.–01.11., 13.11.–17.11.2020.
Super prázdniny v termálech
Termín		 2–6 nocí
7 a více nocí
	L	 D 3–12 P P	L	 D3–12P
12.06.–03.07. 1 670 840 1 090 1 520 760
06.07.–19.08. 1 670 840 1 090 1 520 760
23.08.–01.09. 1 670 840 1 090 1 520 760
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstup do termálních
lázní Bük do I. a II. zóny. U pobytu na 7 nocí cena přistýlky 1 140 Kč za osobu/noc.
Svátky v termálech 3 noci
Termín	L
D 3–12 P
P
30.04.–03.05. 5 295
2 650
3 980
07.05.–10.05. 4 995
2 500
3 250
29.05.–01.06. 5 295
2 650
3 980
03.07.–06.07. 4 995
2 500
3 250
25.09.–28.09. 4 995
2 500
3 250
22.10.–01.11. 4 995
2 500
3 250
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a 3 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Termíny jsou pevně
dané a nelze je krátit.
Svátky v termálech 4 noci
Termín	L	
D 3–12 P
P
09.04.–13.04. 7 530
3 760
5 650
19.08.–23.08. 7 060
3 530
5 295
22.10.–01.11. 6 080
3 040
4 555
13.11.–17.11.
6 670
3 340
4 340
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a 4 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Termíny jsou pevně dané
a nelze je krátit.
Vánoční a povánoční pobyt
Termín	L	 D 3–12 P
P	Noci
23.12.–29.12. 7 390 3 690 5 495
3
23.12.–29.12. 8 650 4 330 6 490
4
Cena za osobu/3 noci nebo 4 noci s polopenzí a 3 x nebo
4 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny.

Hotel Répce Gold – Bükfürdő

term
v cenáěly

Čtyřhvězdičkový hotel Répce Gold se nachází
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, fitness.
V hotelu se nachází wellness ostrov (plavecký bazén, jacuzzi, sauna, posilovna a parní kabina). Hosté
mohou navštívit svět saun, kde je k dispozici 9 druhů
saun: aromatická parní sauna, finská kamenná sauna,
bylinná sauna, infračervená sauna a venkovní finská
sauna. Můžete využít odpočinkovou zónu, vnitřní
a venkovní ochlazovací bazén, jacuzzi a Kneipův
bazén.
Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, klimatizované. Mají koupelnu, WC, TV, telefon, minibar,
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bezpečnostní schránku a připojení na internet. Některé pokoje jsou s balkonem, pokoje s přistýlkou
jsou bez balkonu.
Stravování:
Polopenze (snídaně formou bufetu a večeře).
Slevy:
Dítě do 3 let ZDARMA při ubytování v pokoji se
2 dospělými osobami. Dětské ceny pro děti do 12 let
platí pouze v případě, že je v pokoji s dítětem ubytována alespoň jedna dospělá osoba.
Příplatky:
Rekreační poplatek cca 2 EUR/osoba a noc (od 18 let) – na
recepci hotelu. 2000 HUF nebo 7 EUR nebo 200 Kč záloha
za čipové hodinky na vstup do termálních lázní (platba na
recepci). Vstup do světa saun za příplatek na místě.
V ceně pobytu je zahrnuto:
využívání hotelového wellness ostrova (vnitřní

plavecký bazén, whirlpool, jacuzzi, finská sauna,
infra sauna a parní kabina), zapůjčení županu, parkovací místo, WIFI, účast na sportovních programech
a počet vstupů do termálních lázní BÜK do
I. + II. Zóny odpovídající počtu nocí pobytu
(např. 2 noci = 2 vstupy do lázní).
Vánoční pobyt navíc zahrnuje:
Ubytování s polopenzí (snídaně formou bufetu a večeře, k večeři 1 nápoj – minerální voda 0.25 l, 24.12.
1 x sklenice vína).
Rekreační pobyt (ne–pá)
Termín	L
D 3–12 P
P
02.01.–30.04. 1 965
990
1 280
03.05.–07.05.
1 965
990
1 280
11.05.–12.06.
1 965
990
1 280
01.09.–25.09.
1 965
990
1 280
28.09.–22.10.
1 965
990
1 280
01.11.–22.12.
1 965
990
1 280
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstup do termálních
lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt: neděle, pondělí, úterý a středa. Minimální délka pobytu 2 noci. Uvedené
ceny neplatí v termínech: 09.04.–13.04., 29.05.–01.06.
a 13.11.–17.11.2020.
Víkendový pobyt 2 noci (čt–so, so–po)
Termín		
čt–so a so–po
	L	
D 3–12 P
P
02.01.–12.06.
4 260
2 130
2 770
01.09.–22.12.
4 260
2 130
2 770
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a 2 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt:
čtvrtek nebo sobota. Uvedené ceny neplatí v termínech:
09.04.–13.04., 30.04.–03.05., 07.05.–10.05., 29.05.–01.06.,
25.09.–28.09., 22.10.–01.11., 13.11.–17.11.2020.
Víkendový pobyt 2 noci (pá–ne)
Termín		
pá–ne
	L	
D 3–12 P
P
02.01.–12.06.
4 590
2 295
2 980
01.09.–22.12.
4 590
2 295
2 980
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a 2 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt
v pátek. Uvedené ceny neplatí v termínech: 09.04.–13.04.,
30.04.–03.05., 07.05.–10.05., 29.05.–01.06., 25.09.–28.09.,
22.10.–01.11., 13.11.–17.11.2020.

Prodloužený víkendový pobyt 3 noci (čt–ne, pá–po)
Termín	L	
D 3–12 P
P
02.01.–12.06. 6 550
3 280
4 260
01.09.–22.12. 6 550
3 280
4 260
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a 3 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Nástup na pobyt:
čtvrtek nebo pátek. Uvedené ceny neplatí v termínech:
09.04.–13.04., 30.04.–03.05., 07.05.–10.05., 29.05.–
01.06., 25.09.–28.09., 22.10.–01.11., 13.11.–17.11.2020.
Super prázdniny v termálech
Termín		 2–6 nocí
7 a více nocí
	L	 D 3–12 P P	L	 D3–12P
12.06.–03.07. 2 295 1 150 1 490 2 080 1 040
06.07.–19.08. 2 295 1 150 1 490 2 080 1 040
23.08.–01.09. 2 295 1 150 1 490 2 080 1 040
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstup do termálních
lázní Bük do I. a II. zóny. U pobytu na 7 nocí cena přistýlky 1 350 Kč za osobu/noc.
Svátky v termálech 3 noci
Termín	L
D 3–12 P
P
30.04.–03.05. 7 580
3 790
5 680
07.05.–10.05. 6 890
3 440
4 480
29.05.–01.06. 7 580
3 790
5 680
03.07.–06.07. 6 890
3 440
4 480
25.09.–28.09. 6 890
3 440
4 480
22.10.–01.11. 6 890
3 440
4 480
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a 3 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Termíny jsou pevně
dané a nelze je krátit.
Svátky v termálech 4 noci
Termín	L	
D 3–12 P
P
09.04.–13.04. 10 430
5 220
7 820
19.08.–23.08. 10 095
5 050
7 580
22.10.–01.11.
8 320
4 160
5 410
13.11.–17.11.
9 180
4 590
5 970
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a 4 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II. zóny. Termíny jsou pevně
dané a nelze je krátit.
Vánoční a povánoční pobyt
Termín	L	 D 3–12 P
P	Noci
23.12.–29.12. 9 695 4 850 7 280
3
23.12.–29.12. 11 795 5 900 8 860
4
Cena za osobu/3 noci nebo 4 noci s polopenzí a 3 x
nebo 4 x vstup do termálních lázní Bük do I. a II.
zóny. Pobyt nelze krátit.
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Greenfield Hotel Golf&Spa**** se nachází
v Bükfürdö, má vlastní termální lázně a je obklopen nádherným parkem.
V hotelovém Spa&Wellness jsou: 2 bazény s termální vodou, 1 plavecký bazén, 1 zážitkový bazén,
1 dětský bazén.
Svět saun: infra sauna, finská sauna, parní lázně,
bio sauna, solná komora, tepidarium.
Fitness studio, vodní gymnastika, denně bezplatné
sportovní programy.
Hostům je k dispozici půjčovna kol, stolní tenis, dětské
programy s animovanými filmy, dětské hřiště, Nordic
Walking. Parkování je zdarma.
Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích Standard
bez možnosti přistýlky a bez balkonu. V pokojích
Classic s balkonem a s možností 1 přistýlky pro
dospělou osobu nebo 2 přistýlek pro děti do 9 let.

V pokojích Superior s balkonem a s možností 1 přistýlky pro dospělou osobu nebo 2 přistýlek pro děti do
9 let. V pokoji typu Suite – obývací pokoj s rozkládacím gaučem a dvoulůžkový pokoj.
Všechny pokoje jsou elegantně zařízené a prostorné
a mají vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, minibar, fén, individuálně nastavitelnou klimatizaci, župany. Na vyžádání jsou k dispozici i rodinné pokoje
(propojené dva dvoulůžkové pokoje).
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuto soft all inclusive: welcome drink, snídaně formou bohatého
bufetu, oběd formou bufetu (2 polévky, 2 hlavní jídla,
salátový bufet, dezerty) nebo formou obědového balíčku pro golfisty, káva a zákusek odpoledne, večeře
formou bufetu (předkrmy, 2 polévky, 5 hlavních jídel,
salátový bufet, sýrový bufet), neomezeně minerální
voda, džus, káva a čaj během dne, zdarma točené pivo

a víno během večeře a na Piano baru (18:00–22:00
hod.).
Slevy:
Až 2 děti do 9 let ZDARMA, pouze v doprovodu
2 dospělých osob na pokoji typu classic nebo superior.
Akce 7=6, 1 noc ZDARMA – platí celoročně (poslední noc je zdarma).
Příplatky:
Rekreační poplatek – cca 1,7 EUR/ osoba a noc –
platba na místě. Pobyt s pejskem 20 EUR/ noc.
V ceně pobytu je zahrnuto: uvítací nápoj, neomezeně minerální voda, džus, káva a čaj během celého
dne, soft all inclusive strava, neomezené využití
Akce 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín	L	L 	L	 D 9–14 P

P

STANDARD CLASSIC SUPERIOR	 (classic, (classic,
				
superior) superior)

06.01.–03.04. 6 180 6 890 7 130 2 790 5 550
03.04.–10.04. 6 655 7 370 7 595 2 790 5 550
13.04.–01.05. 6 655 7 370 7 595 2 790 5 550
03.05.–29.05. 6 655 7 370 7 595 2 790 5 550
01.06.–03.07. 6 655 7 370 7 595 2 790 5 550
30.08.–23.10. 6 655 7 370 7 595 2 790 5 550
25.10.–01.11. 6 655 7 370 7 595 2 790 5 550
01.11.–23.12. 6 180 6 890 7 130 2 790 5 550
Cena za osobu/4 noci se soft all inclusive a programem.
Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
Akce 5=4, 1 noc ZDARMA
Termín	L	L 	L	 D 9–14 P P
STANDARD CLASSIC SUPERIOR	 (classic, (classic,
				
superior) superior)

06.01.–03.04. 8 240 9 190 9 495 3 695 7 395
03.04.–10.04. 8 870 9 820 10 140 3 695 7 395
13.04.–01.05. 8 870 9 820 10 140 3 695 7 395
03.05.–29.05. 8 870 9 820 10 140 3 695 7 395
01.06.–03.07. 8 870 9 820 10 140 3 695 7 395
03.07.–30.08. 9 295 10 240 10 560 3 695 7 395
30.08.–23.10. 8 870 9 820 10 140 3 695 7 395
25.10.–01.11. 8 870 9 820 10 140 3 695 7 395
01.11.–23.12. 8 240 9 190 9 495 3 695 7 395
Cena za osobu/5 nocí se soft all inclusive a programem.
Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.

hotelových lázní 3500m2 (venkovní bazén v sezoně,
2 bazény s termální vodou, Whirlpool, sportovní bazén 20m, dětský bazén, Finská sauna, infra sauna, bio
sauna, solná jeskyně, bylinná komora, turecké lázně,
tepidarium, atd.), volný vstup do fitness, sportovní
a fitness programy, připojení k internetu, zapůjčení
županu, fénu, parkovné.
Zvýhodněný včasný pobyt I.
Termín	L STANDARD	L CLASSIC	L SUPERIOR
06.01.–03.04. 1 955
2 185
2 260
03.04.–03.07. 2 105
2 335
2 410
03.07.–30.08. 2 210
2 435
2 510
30.08.–01.11. 2 105
2 335
2 410
01.11.–23.12.
1 955
2 185
2 260
Cena za osobu/noc se soft all inclusive. Minimální délka
pobytu 4 noci, v termínu 03.07.–30.08.2020 jsou 3 noci.
Tento pobyt je možné zakoupit pouze 60 dní a více
před nástupem na pobyt.
Ceny neplatí v termínech: 10.04.–13.04., 01.05.–03.05.,
29.05.–01.06. a 23.10.–25.10.2020.
Zvýhodněný včasný pobyt II.
Termín	L STANDARD	L CLASSIC	L SUPERIOR
06.01.–03.04. 1 855
2 070
2 140
03.04.–03.07. 1 995
2 210
2 280
03.07.–30.08. 2 090
2 300
2 380
30.08.–01.11. 1 995
2 210
2 280
01.11.–23.12.
1 855
2 070
2 140
Cena za osobu/noc se soft all inclusive. Minimální délka
pobytu 4 noci, v termínu 03.07.–30.08.2020 jsou 3 noci.
Tento pobyt je možné zakoupit pouze 120 dní a více
před nástupem na pobyt.
Ceny neplatí v termínech: 10.04.–13.04., 01.05.–03.05.,
29.05.–01.06. a 23.10.–25.10.2020.
Pobyt pro rodiny s dětmi v pokoji SUITE
Termín	L	
1. D 0–14 P 2. D 0–14 P
06.01.–03.04. 8 770
7 390
ZDARMA
03.04.–03.07. 9 395
7 390
ZDARMA
03.07.–30.08. 9 820
7 390
ZDARMA
30.08.–01.11. 9 395
7 390
ZDARMA
01.11.–23.12.
8 770
7 390
ZDARMA
Cena za osobu/4 noci se soft all inclusive. Minimální
obsazenost pokoje jsou 2 dospělé osoby a 1 dítě.
Ceny neplatí v termínech: 10.04.–13.04., 01.05.–03.05.,
29.05.–01.06. a 23.10.–25.10.2020.

Hotel CARAMELL PREMIUM RESORT – Bükfürdő

bazén
ya
v ceněsAuny
Hotel Caramell Premium Resort s neomezeným
vstupem do vnitřního a venkovního wellness centra
na ploše 2000m2 se nachází v klidném prostředí, cca
600m od termálních lázní BÜKFÜRDŐ.
Hotelové lázně jsou rozdělené na 2 samostatné
sekce, Zen Spa a Saunový svět. Sekce Zen Spa
nabízí vnitřní bazén se střešní terasou na slunění,
brouzdaliště s rodinnou relaxační zónou, wellness bar,
odpočinkovou zónu, bar u bazénu, terasu s grilováním,
hřiště, venkovní sezonní bazén s terasou.
Sekce Saunového světa zahrnuje Kneippův chodník, solnou jeskyni s himalájskými solnými cihlami,
tropický déšť, turecké parní lázně, finskou saunu,
infračervenou saunu, aromatickou saunu, bio saunu,
bylinkovou saunu, tepidarium s barevnou terapií.
Hotel nabízí tradiční terapie a masáže, holistické
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a ayurvédské terapie a cvičení dle nauk dálného
východu.
Pro rodiny s dětmi jsou připraveny animační
a sportovní programy, zábavní park s Křišťálovou věží
(zážitkový lanový park), a mnoho dalšího.
Ubytování:
Klimatizované prostorné pohodlné dvoulůžkové nekuřácké pokoje Standard s vlastním sociálním zařízením
nebo dvoulůžkové pokoje Premium v nové části.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně a večeře
formou bufetu.
Slevy:
Dítě do 3 let ZDARMA ubytování s polopenzí
se dvěma dospělými osobami na pokoji. Dětské ceny
platí pro max. 2 děti na přistýlce v doprovodu 2 dospělých osob v pokoji.
Dítě 3–6 let na přistýlce 530 Kč/ noc s polopenzí.
Dítě 6–12 let na přistýlce 1 030 Kč/ noc s polopenzí.

Dítě

do 8 l e
t
ZDARMA

Příplatky:
Rekreační poplatek cca 1,70 EUR/osoba a noc (osoby
od 18 let) – platí se při příjezdu. Pobyt s malým psem
nebo kočkou 26 EUR/den (v pokoji standard). Parkování 4 EUR/ noc.
V ceně pobytu je zahrnuto:
Neomezený vstup do Zen Spa a Saunového
Světa, včetně prvního a posledního dne pobytu.
Vstup do Zen spa: 2000m2 wellness a spa, vnitřní
bazén se sluneční střešní terasou, brouzdaliště s rodinnou relaxační zónou, wellness bar, odpočinková
zóna, bar u bazénu, grilovací terasa, dětské hřiště,
sezonní venkovní bazén s terasou.
Vstup do Saunového světa: Kneippův chodník,
solná jeskyně, parní lázně, finská-, infra-, aroma-,bioa bylinná sauna.
Relaxační pobyt 2 noci
Termín	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2
STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM
ne–pá ne–pá pá–ne pá–ne
06.01.–30.04. 3 295 4 090 3 830 4 620
03.05.–29.05. 3 295 4 090 3 830 4 620
01.06.–14.06. 3 295 4 090 3 830 4 620
14.06.–20.08. 3 630 4 360 4 160 4 890
23.08.–01.09. 3 630 4 360 4 160 4 890
01.09.–20.12. 3 295 4 090 3 830 4 620
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit.
Ceny neplatí v termínech: 12.03.–15.03., 10.04.–13.04.2020.
Relaxační pobyt 3 noci
Termín	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2
STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM
ne–pá ne–pá pá–ne pá–ne
06.01.–30.04. 4 695 5 830 5 195 6 340
03.05.–29.05. 4 695 5 830 5 195 6 340
01.06.–14.06. 4 695 5 830 5 195 6 340
14.06.–20.08. 5 175 6 210 5 675 6 710
23.08.–01.09. 5 175 6 210 5 675 6 710
01.09.–20.12. 4 695 5 830 5 195 6 340
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit.
Ceny neplatí v termínech: 12.03.–15.03., 10.04.–13.04.2020.

Vstup do tiché zóny: wellness ostrov pro dospělé,
vnitřní plavecký bazén, relaxační bazén, finská a infračervená sauna, parní sauna s aromaterapií, tepidarium s colorterapií.
Denní animační programy pro děti, Wi-Fi, župan
zdarma, použití fitness.
Zvýhodněný včasný pobyt 4 noci
Termín	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2
STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM
ne–pá ne–pá pá–ne pá–ne
06.01.–30.04. 5 645 6 995 6 095 7 450
03.05.–29.05. 5 645 6 995 6 095 7 450
01.06.–14.06. 5 645 6 995 6 095 7 450
14.06.–20.08. 6 210 7 450 6 660 7 895
23.08.–01.09. 6 210 7 450 6 660 7 895
01.09.–20.12. 5 645 6 995 6 095 7 450
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit. Pobyt lze objednat 90 dní
a více před nástupem na pobyt.
Ceny
neplatí
v
termínech:
12.03.–15.03.,
10.04.–13.04.2020.
Relaxační pobyt 5 nocí (neděle–pátek)
Termín	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2 	L 1/ 2
STANDARD PREMIUM STANDARD PREMIUM
		zvýhodněný pobyt–90 dní
06.01.–30.04. 7 015 8 695 6 660 8 260
03.05.–29.05. 7 015 8 695 6 660 8 260
01.06.–14.06. 7 015 8 695 6 660 8 260
14.06.–20.08. 7 720 9 255 7 330 8 795
23.08.–01.09. 7 720 9 255 7 330 8 795
01.09.–20.12. 7 015 8 695 6 660 8 260
Cena za osobu/5 nocí s polopenzí a vstupem do bazénů. Nástup na pobyt v neděli. Zvýhodněný pobyt lze
objednat 90 dní a více před nástupem na pobyt. Ceny
neplatí v termínech: 12.03.–15.03., 10.04.–13.04.2020.
Svátky v termálech 3 noci
Termín	L 1/ 2 STANDARD 	L 1/ 2 PREMIUM
12.03.–15.03.
6 540
7 730
10.04.–13.04.
7 330
8 520
30.04.–03.05.
6 540
7 730
29.05.–01.06.
7 330
8 520
20.08.–23.08.
7 030
8 120
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
HOTEL PIROSKA – Bükfürdő
Dítě a

ž

do 10
le t
ZDARMA

Hotel Piroska se nachází v Bükfürdö. Hotel má restauraci
a wellness centrum. Několikrát týdně se zde konají zábavné
programy s živou hudbou.
Wellness centrum poskytuje následující
služby: letní venkovní bazén, krytý dětský bazén,
krytý zážitkový bazén, svět sauny (finská sauna, biosauna, infrasuana, turecké parní lázně s aromaterapií
a tepidárium). Hotel klade mimořádný důraz na rodiny s dětmi. Vedle dětského bazénu je rodinný relaxační prostor s hračkami, dětský koutek v hale hotelu.
Na dvoře hotelu je dětské hřiště s trampolínou. Do lázní
v Bükfürdö a zpět vozí ubytované hosty denně hotelový
autobus. Parkování je bezplatné.
Ubytování: Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje
typu STANDARD s možností přistýlky, s vlastním
sociálním zařízením, sejfem, minibarem, TV/SAT a telefonem. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
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Stravování:
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
Slevy: Dítě do 5 let s dětskou polopenzí
ZDARMA se 2 dospělými osobami. Dítě 5–12 let na
přistýlce má pobyt bez procedur a vstupenek do lázní.
Děti 12–18 let mají slevu 25% z ceny pro dospělou osobu a není jim poskytnuta masáž. Dětské slevy
platí pouze pro 1 až 2 děti v doprovodu 2 dospělých
platících osob na pokoji. V případě pouze 1 dospělé
osoby v doprovodu 1 až 2 dětí platí dospělá osoba
příplatek za jednolůžkový pokoj.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,6 EUR/osoba a noc,
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

pro r
s dětodiny
mi

lázně s aromaterapií a tepidárium, denně transfery od
hotelu do lázní Bük, připojení k internetu a parkovné.
Relaxační pobyt 2 noci: 1 x celodenní vstupenka
do lázní Bük do termálního bazénu (neplatí na zážitkové bazény nebo sauny).
Relaxační pobyt 3 noci: 1 x celodenní vstupenka do
lázní Bük do termálního bazénu (neplatí na zážitkové
bazény nebo sauny) a 1x osvěžující masáž zad (20 min.).
Relaxační pobyt 4 noci: 2 x celodenní vstupenka
do lázní Bük do termálního bazénu (neplatí na zážitkové bazény nebo sauny).
Relaxační pobyt 5 nocí: 3 x celodenní vstupenka
do lázní Bük do termálního bazénu (neplatí na zážitkové bazény nebo sauny).
Léto v termálech: pro dospělé osoby 3 x celodenní
vstupenka do lázní Bük do termálního bazénu (neplatí na zážitkové bazény nebo sauny).
Relaxační pobyt 2 noci
Termín	L 1/2
D 5–12 P
03.01.–28.02.
2 495
995
28.02.–14.06.*
3 040
995
14.06.–31.08.
3 230
995
31.08.–23.12.*
2 770
995
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Dítě 5–12 let na přistýlce
má pobyt bez procedur a vstupenek do lázní.

Relaxační pobyt 3 noci
Termín	L 1/2
D 5–12 P
03.01.–28.02.
3 570
1 490
28.02.–14.06.*
4 460
1 490
14.06.–31.08.
4 790
1 490
31.08.–23.12.*
3 895
1 490
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Dítě 5–12 let na přistýlce
má pobyt bez procedur a vstupenek do lázní.
Relaxační pobyt 4 noci a 5 nocí
Termín
4 noci
5 nocí
	L 1/2 D 5–12 P	L 1/2 D 5–12 P
03.01.–28.02. 4 750 1 990 5 850 2 490
28.02.–14.06.* 5 870 1 990 7 260 2 490
14.06.–31.08. 6 590 1 990 8 090 2 490
31.08.–23.12.* 5 280 1 990 6 540 2 490
Cena za osobu/4 noci a 5 nocí s polopenzí a programem.
Nástup na pobyt kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Dítě 5–12 let
na přistýlce má pobyt bez procedur a vstupenek do lázní.
Ceny označené* neplatí v následujících termínech:09.04.–14.04., 01.05.–03.05., 29.05.–02.06.,
22.10.–02.11.2020.
LÉTO V TERMÁLECH
Termín	L 1/2
D 0–10 P D 10–12 P
15.06.–30.08. 11 210
ZDARMA
4 160
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a programem. Nástup
na pobyt kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Dítě 5–12 let na přistýlce má pobyt bez procedur a vstupenek do lázní.

danubius hotel BÜK – Bükfürdő 

A
inclull
sive

Akce
5

4=3,

=4

Hotel se nachází v poklidném prostředí a má neomezený vstup do bazénů.
Ve vodním světě je pro hosty k dispozici krytý
bazén a plavecký bazén, venkovní plavecký bazén,
vířivka, parní lázeň, finská sauna, částečně krytý
a částečně venkovní zážitkový bazén.
Hotel je vhodný i pro rodiny s dětmi. Pro děti
jsou k dispozici dětské bazény s brouzdalištěm, dětské
hřiště na zahradě, dětská herna se stolním fotbalem,
dětský koutek.
Hotelové Wellness centrum nabízí procedury, relaxační masáže, aromaterapie a antistresové programy
jako jóga či meditace.
Lze využít ZDARMA: 4 venkovní tenisové kurty,
squash, stolní tenis, minigolf, nordic walking, petanque, skupinová cvičení, zahradní šachy a za poplatek
kryté tenisové kurty, bowling, půjčovnu kol.

R020.198
Ubytování:
Pokoj Guestroom Plus – pokoje po částečné rekonstrukci. Dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky a výhledem do zahrady, TV/SAT, Wi-Fi, minibarem, županem,
se sociálním zařízením, klimatizací a balkónem.
Pokoj Deluxe – dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky a TV/SAT, Wi-Fi, minibarem, fénem, županem,
se sociálním zařízením, klimatizací a balkónem.
Pokoj Executive – moderní kompletně zrekonstruovaný dvoulůžkový pokoj, luxusním nábytkem
a moderně zařízenou koupelnou.
Stravování: V ceně je ALL INCLUSIVE:
07:00–10:00 bohatá snídaně formou bufetu, vč. sektu
10:00–12:00 pozdní snídaně: pečivo, jogurty a ovoce
10:00–15:00 čaj a ovoce v hotelových lázních
12:00–14:00 oběd formou bufetu: polévky, saláty, zelenina, pečivo. Hlavní jídla s masem: maďarské a mezinárodní speciality. Zákusky, palačinky a ovoce. Výběr
z nabídky zdravých jídel. Dětský bufet v restauraci s pokrmy speciálně upravenými pro děti a miminka.
14:00–17:30 zmrzlina, ovoce a pečivo.
15:00–17:30 Snack bar: teplé pokrmy jako palačinky,
pizza, hot-dog, hranolky, atd.
18:00–22:00 večeře formou bufetu vč. sektu, tematické večery, např. těstovinový, rybí, maďarský, italský, grilované speciality.
Nápoje:
11:00–22:00 stolní víno, čepované pivo a nealkoholické
nápoje (minerálky, ovocné a zel. šťávy, čaj a káva).

ensana thermal sárvár health spa hotel

Akce
5=

4=3,

4

Dítě

do 6 l
et
ZDARMA
Hotel se nachází v nádherném zeleném prostředí
v sousedství 200 let starého arboreta, přístupného
přímo z hotelové zahrady. Hotel má vlastní termální bazény a saunový svět. Za poplatek masáže,
relaxační koupele, terapie v solné jeskyni.
Ve vodním světě se nachází zážitkový bazén s vířivkou, masážními a podvodními tryskami, vnitřní
a venkovní termální bazén, saunový svět (finská

52

All inclusive lze čerpat od 14:00 v den příjezdu do
11:00 v den odjezdu.
Slevy:
Dítě 6–14 let na přistýlce 1 130 Kč/noc, se 2 dospělými osobami na pokoji.
Dítě do 6 let ZDARMA na přistýlce nebo v dětské
postýlce, v pokoji se 2 dospělými osobami.
Akce 1 noc ZDARMA (poslední noc zdarma) při pobytu na 4–13 nocí (4 = 3, 5 = 4, …, 13 = 12), platí
v termínu 09.01.–20.12.2020.
Příplatky: Pobyt se psem 15 EUR/noc, platba na
místě (nelze v pokoji Executive). Rekreační poplatek
2 EUR/osoba a noc, platba na místě.
V ceně pobytu je zahrnuto: all inclusive, neomezený vstup do hotelových lázní: vnitřní a venkovní
plavecké bazény, relaxační bazén, zážitkový bazén,
vířivka, sauna, parní lázeň a odpočinková místnost,
skupinová cvičení (po-pá: aqua jogging, aqua fitness), sportovní animace, Nordic Walking, Sports All
Inclusive (tenis, squash, minigolf a boule v závislosti
na počasí), fitness studio, župan, parkování
POBYT na 3 noci
Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/2
GUESTROOM DELUXE	EXECUTIVE
PLUS
09.01.–31.03. 6 060
6 330
6 595
01.11.–20.12.
6 060
6 330
6 595
Cena za osobu/3 noci s ALL INCLUSIVE a s programem.
Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.

VČASNÝ POBYT na 3 noci
Termín	L 1/2	L 1/2	L 1/2
GUESTROOM DELUXE	EXECUTIVE
PLUS
09.01.–31.03. 5 680
5 940
6 190
01.11.–20.12.
5 680
5 940
6 190
Cena za osobu/3 noci s ALL INCLUSIVE a s programem.
Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Ceny platí při
zakoupení pobytu 60 dní a více před nástupem na
pobyt.
Akce 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2	L 1/2
P D 6–14 P
GUESTROOM DELUXE
PLUS
09.01.–31.03. 7 580 7 910 5 760 3 375
31.03.–30.06. 8 330 8 670 5 760 3 375
30.06.–01.09. 8 750 9 090 5 760 3 375
01.09.–01.11. 8 330 8 670 5 760 3 375
01.11.–20.12. 7 580 7 910 5 760 3 375
Cena za osobu/4 noci s ALL INCLUSIVE a s programem.
Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
Rekreační pobyt
Termín	L 1/2 	L 1/2	L 1/2 	
P
GUESTROOM DELUXE	EXECUTIVE
PLUS
09.01.–31.03. 2 530 2 640 2 750 1 920
31.03.–30.06. 2 780 2 890 2 995 1 920
30.06.–01.09. 2 920 3 030 3 140 1 920
01.09.–01.11. 2 780 2 890 2 995 1 920
01.11.–20.12. 2 530 2 640 2 750 1 920
Cena za osobu/ noc s ALL INCLUSIVE a s programem.
Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 2 noci.

– SÁRVÁR

sauna, infrasauna, aromatická kabina, parní lázeň),
wellness centrum.
Denně jsou připraveny skupinové sportovní programy a půjčovna kol.
Ubytování:
Pokoj Superior – zrekonstruovaný dvoulůžkový
pokoj s možností přistýlky, TV/SAT, připojením k internetu, minibarem, županem, se sociálním zařízením a balkonem nebo francouzským balkonem.
Stravování:
V ceně pobytu rozšířená polopenze (snídaně
formou bufetu, k obědu polévka, večeře a 1 nealkoholický nápoj k večeři).

R020.199
Slevy:
V termínu 01.07.– 31.08.2020 – 1 dítě do 6 let
ZDARMA na přistýlce nebo v dětské postýlce
nebo 1 dítě 6–14 let na přistýlce 790,- Kč a noc, při
ubytování se 2 dospělými osobami na pokoji. Mimo
tento termín dítě hradí plnou cenu přistýlky.
Akce 1 noc ZDARMA při pobytu na 4–13 nocí
(4 = 3, 5 = 4, …, 13 = 12), platí v termínu
09.01.–20.12.2020.
Příplatky:
Pobyt se psem 20 EUR/noc, platba na místě. Rekreační
poplatek cca 1,7 EUR/osoba a noc, platba na místě.
V ceně pobytu je zahrnuto:
rozšířená polopenze, neomezený vstup do vodního světa a saunového světa (vnitřní a venkovní
POBYT na 3 noci
Termín	L 1/2 SUPERIOR	L 1/2 SUPERIOR
zvýhodnený–60 dní
09.01.–31.03.
5 390
5 050
01.11.–20.12.
5 390
5 050
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a s programem. Pobyt
nelze krátit. Nástup možný kdykoliv. Zvýhodněný pobyt
platí při zakoupení pobytu 60 dní a více před nástupem na pobyt.

termální bazény, zážitkový bazén, finská sauna, infra
sauna, aromaterapie, parní kabina), skupinová cvičení
(po-pá: ranní gymnastika, autogenní cvičení, aqua jogging, aqua fitness, cvičení na posílení svalů), fitness
Studio, zapůjčení županu a parkování.
Akce 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2 SUPERIOR	
P
D 6–14 P
09.01.–31.03. 6 740
3 710
3 710
31.03.–30.06. 7 070
3 710
3 710
01.07.–31.08. 7 660
3 710
2 390
31.08.–01.10. 7 660
3 710
3 710
01.10.–01.11.
7 070
3 710
3 710
01.11.–20.12.
6 740
3 710
3 710
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a s programem. Pobyt
nelze krátit. Nástup možný kdykoliv.
Rekreační pobyt
Termín
1/2 SUPERIOR	
P
09.01.–31.03.
2 250
1 250
31.03.–30.06.
2 360
1 250
30.06.–01.10.
2 560
1 250
01.10.–01.11.
2 360
1 250
01.11.–20.12.
2 250
1 250
Cena za osobu/ noc s polopenzí a s programem. Minimální délka pobytu 2 noci. Nástup možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
Penzion Szanyi – Bükfürdő

Penzion Szanyi nabízí rodinnou atmosféru v srdci
oblíbených léčivých lázní Bük, asi 800 m od termálních koupelí, v blízkosti restaurací a obchodů. V penzionu jsou kompletně vybavené apartmány pro dvě

R020.200
osoby s možností až 2 přistýlek, každý s vlastní kuchyňkou. K odpočinku slouží denní místnost, jídelna,
lehátka a houpačka, grill. V penzionu je možné zapůjčit si jízdní kola, badminton, zajistit masáže, zorganizovat výlety. Turistický vláček pravidelně jezdí mezi
městečkem Bük a termálními lázněmi, cca 500 m od
termálních lázní je golfové hřiště (18 jamek).
Ubytování:
Dvoulůžkové apartmány s možností 1–2 přistýlek s plně vybavenou kuchyňkou, sprcha a WC, TV/SAT,
rádio, minibar a terasa, ručníky (pro použití v pokoji).
Stravování:
U apartmánů vlastní strava, možnost přípravy jídel
v kuchyňce apartmánu. Možnost dokoupení snídaně,
cena 170,- Kč/osoba.
Příplatky: Pobyt na 2 noci příplatek 15%. Rekreační
poplatek 1,75 EUR/ osoba a noc, platba na místě.
Rekreační pobyt	L
P
02.01.–09.04.
450
290
09.04.–13.04.
490
295
13.04.–30.04.
450
290
30.04.–01.11.
490
295
01.11.–23.12.
450
290
23.12.–02.01.
490
295
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

ApartmánY Szanyi – Bükfürdő

R020.202

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 apartmán má koupelnu, kompletně vybavenou kuchyň
(kávovar, vařič, mikrovlnka, lednička a nádobí), TV/
SAT, rádio, terasu a parkování. Ručníky (pro použití
v pokoji). K dispozici rodinný apartmán, cena na
vyžádání.
Stravování: Vlastní, možnost přípravy jídel v kuApartmánový dům nabízí prostorné apartmány chyňce apartmánu.
s vlastním vchodem v srdci lázeňského městečka Příplatky: Pobyt na 2 noci příplatek 15%. Rekreační
Bük, cca 1 500 m od termálních koupelí, v blízkosti poplatek 1,75 EUR/ osoba a noc, platba na místě.
Zdarma Wi-Fi, zahradní gril, terasa na opalování,
stolní tenis, badminton, zapůjčení kol.
Rekreační pobyt 	L
P
02.01.–09.04.
450
290
09.04.–13.04.
490
295
13.04.–30.04.
450
290
30.04.–01.11.
490
295
01.11.–23.12.
450
290
23.12.–02.01.
490
295
Cena za osobu/noc s vlastní stravou. Nástup na pobyt je
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Apartmánový dům Siesta – Bükfürdő

Apartmánový dům Siesta je vzdálený 1500 m od léčivých lázní Bükfürdö. K odpočinku slouží finská sauna,
jacuzzi, parkoviště, dětské hřiště, posezení v zahradě
a grilování. V apartmánovém domě je možné zajistit
masáže.

R020.204

Od května do září jezdí mezi městečkem Bük a termálními lázněmi turistický vláček.
Ubytování:
a) dvoulůžkové apartmány s možností 1 přistýlky, 1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, sprcha
a WC, balkon nebo terasa, TV/SAT, ručníky (pro použití v pokoji).
b) čtyřlůžkové apartmány s možností 1 přistýlky,
2 ložnice, 1 koupelna, kuchyň.
c) čtyřlůžkový apartmán s možností 1 přistýlky,
2 ložnice, 2 koupelny, obývací pokoj s kuchyňkou.
Stravování:
Vlastní, možnost přípravy jídel v kuchyňce
apartmánu.
Slevy: Dítě do 4 let ZDARMA bez lůžka nebo na
přistýlce při ubytování se 2 dospělými osobami ve
dvoulůžkovém apartmánu.
Příplatky: Rekreační poplatek cca 1,70 EUR/osoba
a noc (osoby od 18 let), platba na místě.
Rekreační pobyt
Termín	L a	L b	L c
P
02.01.–31.05.
480
380
410
260
31.05.–01.10.
510
410
480
260
01.10.–20.12.
480
380
410
260
Cena za osobu/ noc s vlastní stravou v apartmánu. Nástup
možný kdykoliv. Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

HOTEL PELION – TAPOLCA

R020.201

Akce
5=4,

4=3,

Akce 4=3,5=4 – 1 noc ZDARMA a Akce 8=6 –
2 noci ZDARMA, platí v termínech viz tabulka.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,70 EUR/osoba
a noc (osoby od 18 let) – platí se při příjezdu.
Pobyt se psem nebo kočkou není povolen.
V ceně pobytu je zahrnuto: Ubytování a polopenze,
používání Wellness ostrova (zážitkový bazén, termální bazény, sauna, posilovna, ranní cvičení a vodní
gymnastika, plavecký bazén od května do září, župan,
internet, použití léčivé jeskyně, parkování.

8= 6

Dítě

do 6 l
et
ZDARMA

Tapolca, město jeskyň a vod, leží 11 km severně od
Balatonu. Pod Tapolcou je vyhloubená krasová vodní
jeskyně, která byla vyhlášena za léčivou jeskyni. Část
jeskyně slouží turistům (podzemní projížďky na lodičkách), větší část jeskyně slouží k léčebným účelům.
Hotel Pelion se nachází v centru Tapolcy, je postaven přímo nad léčebnou jeskyní. Ubytovaní hosté
se krytou chodbou dostanou přímo z hotelu do
jeskyně. Pobyt v jeskyni je možný na max. 3 hodiny,
s přikrývkami.
Hotel Pelion má vlastní termální pramen
a Wellness ostrov, který nabízí termální, plavecký a dětský bazén, sauny, solárium, vířivku, parní
kabinu.
Ubytování: Klimatizované dvoulůžkové pokoje
s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT a minibarem.
Součástí pokoje je také fén, župan a připojení k internetu. Většina pokojů má balkon.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně a večeře
formou bufetu.
Slevy:
Dítě do 6 let ZDARMA ubytování s polopenzí se
2 dospělými osobami na pokoji.

HOTEL FLÓRA – EGER

ály
tercmeně
v
D í tě d

o 4 le

t

ZDARMA

Hotel Flóra*** se nachází v centru lázeňského
města Eger, vedle termálních lázní. Hosté mají
přímo z hotelové haly bezplatný přístup na
venkovní termální koupaliště a do krytého
zážitkového bazénu.
Hotel má restauraci, nabízí uzavřené parkoviště
a připojení k internetu ve většině pokojů. Milovníci
sportu uvítají možnost zapůjčení kol, dále je připravena herna, kulečník, stolní tenis nebo šipky.
Voda termálního pramenu je mimořádně vhodná
při léčení bolestí pohybového ústrojí a revmatických
chorobách.
V hotelovém wellness centru naleznete zážitkový
bazén, ochlazovací bazén, dětský bazén, sauny: finská, parní, aroma sauna, infra sauna, jacuzzi, Kneippův chodník, fitness.
Ubytování:
a) Dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, se
sociálním zařízením, TV, telefonem, balkonem a minibarem. Většina pokojů má klimatizací.
b) Dvoulůžkové podkrovní pokoje „Mansarda“
bez balkonu a bez možnosti přistýlky, se sociálním
zařízením, TV, telefonem a minibarem.
Stravování: v ceně pobytu je polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu)
Slevy: 1 dítě do 4 let ZDARMA s polopenzí v doprovodu 2 rodičů na pokoji. Dětská cena platí při ubytování se 2 dospělými osobami na pokoji.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,7 EUR/osoba a noc
platí se při příjezdu. Příplatek za klimatizaci nebo výhled na lázně 330 Kč pokoj/noc, parkování cca 3 EUR/
noc a domácí zvíře 20 EUR/noc. Župan za poplatek.

Rekreační pobyt
Termín	L 1/2 	
P
D 6–12 L	 D 6–12 P
02.01.–31.03. 1 680 1 190 1 190
860
31.03.–30.06. 2 045 1 420 1 420
1 020
30.06.–01.09. 2 210 1 550 1 550
1 090
01.09.–04.11. 2 045 1 420 1 420
1 020
04.11.–20.12. 1 680 1 190 1 190
860
Cena za osobu/ noc s polopenzí a programem, minimální
délka pobytu 2 noci. Nástup možný kdykoliv. Uvedené ceny
neplatí v termínu 13.4., 1.5. a 23.10.2020.
AKCE 4=3, 5=4, 1 noc ZDARMA
Termín
4=3
4=3
5=4
5=4
	L 1/2 	
P	L 1/2
P
02.01.–31.03. 5 040 3 570 6 720 4 760
31.03.–09.04. 6 135 4 260 8 180 5 680
13.04.–30.06. 6 135 4 260 8 180 5 680
01.09.–23.10. 6 135 4 260 8 180 5 680
04.11.–20.12. 5 040 3 570 6 720 4 760
Cena za osobu /4 noci nebo 5 nocí s polopenzí a programem. Nástup na pobyt v neděli, pobyt nelze
krátit. Uvedené ceny neplatí v termínu: 01.05.–03.05.
a 30.05.–01.06.2020.
AKCE 8=6, 2 noci ZDARMA
Termín	L 1/2 	
P
D 6–12 P
02.01.–31.03. 10 090
7 120
5 150
31.03.–30.04. 12 270
8 490
6 140
03.05.–30.06. 12 270
8 490
6 140
01.09.–23.10. 12 270
8 490
6 140
04.11.–20.12. 10 090
7 120
5 150
Cena za osobu/8 nocí s polopenzí a programem.
Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Uvedené
ceny neplatí v termínu 09.04.–13.04., 01.05.–03.05.
a 30.05.–01.06.2020.
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V ceně pobytu je zahrnuto:
polopenze, vstup na venkovní termální koupaliště, neomezený vstup do hotelového wellness
centra (zážitkový bazén, dětský bazén, jacuzzi,
sauny: finská, parní, aromatická, infra sauna, Kneippův chodník).
Relaxační pobyt 3 noci
Termín	L 1/2 	L 1/2 podkroví P D 4–12
03.01.–01.04. 3 670
3 570
2 580 2 570
01.04.–29.05. 4 760
4 660
2 580 3 340
01.06.–19.08. 4 760
4 660
2 580 3 340
23.08.–22.10. 4 760
4 660
2 580 3 340
25.10.–01.11. 4 760
4 660
2 580 3 340
01.11.–21.12. 3 770
3 670
2 580 2 640
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a vstupy do bazénů. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Ceny
neplatí v termínech: 09.04.–13.04., 30.04.–03.05.2020.
Relaxační pobyt 4 noci
Termín	L 1/2 	L 1/2 podkroví P D 4–12
03.01.–01.04. 4 890
4 760
3 440 3 430
01.04.–29.05. 6 340
6 200
3 440 4 440
01.06.–19.08. 6 340
6 200
3 440 4 440
23.08.–22.10. 6 340
6 200
3 440 4 440
25.10.–01.11. 6 340
6 200
3 440 4 440
01.11.–21.12. 5 020
4 890
3 440 3 520
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a vstupy do bazénů. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Ceny
neplatí v termínech: 09.04.–13.04., 30.04.–03.05.2020.
Relaxační pobyt 7 nocí
Termín	L 1/2 	L 1/2 podkroví P D 4–12
03.01.–01.04. 8 995
7 160
5 090 6 295
01.04.–29.05. 9 930
9 695
5 320 6 950
01.09.–22.10. 9 930
9 695
5 320 6 950
25.10.–01.11. 8 090
7 390
5 320 5 665
Cena za osobu/7 nocí s polopenzí a vstupy do bazénů. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit. Ceny
neplatí v termínech: 09.04.–13.04., 30.04.–03.05.2020.
Svátky v termálech 3 noci
Termín	L 1/2 	L 1/2 podkroví P D 4–12
30.04.–03.05. 5 350
5 150
2 880 3 750
29.05.–01.06. 5 350
5 150
2 880 3 750
22.10.–25.10. 5 350
5 150
2 880 3 750
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a vstupy do bazénů. Pobyt nelze krátit.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
Hotel Park Inn Sárvár – Sárvár
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Moderní hotel Park Inn Sárvár**** je spojen
krytou vyhřívanou chodbou s termálními
lázněmi, kde se nachází komplex vnitřních a venkovních bazénů s vodní hladinou o ploše více než
5 000 m2.
Obrovský plážový bazén, bazén s umělým vlnobitím, skokanské můstky, vnitřní a venkovní zážitkové
bazény, obrovské skluzavky, krytý plavecký bazén,
fitness centrum, bowling, venkovní dětské hřiště
a sportoviště.
Saunové centrum má vnitřní a venkovní finskou
saunu, bio a parní saunu, Kneippův bazén, a aromatické kabinky (za poplatek).
Rodinné centrum pro rodiny s dětmi nabízí brouzdaliště, dětský bazén, vířivku, bazén s umělým vlnobitím, lezeckou stěnu a tři skluzavky.
Hotel má koutek zábavy vybavený kulečníkem, šipkami, stolním fotbalem a hokejem.
Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje STANDARD a RODINNÉ POKOJE (propojené dvoulůžkové pokoje) zařízené v moderním designu, s možností přistýlky, s koupelnou se
sprchou, fénem. Župany a ručníky na pokoji. SAT/TV,
rádio, Wi-Fi, sejf, telefon, klimatizace.
Stravování:
Polopenze – snídaně a večeře formou bufetu.
All inclusive:
7:00–10:00 – snídaně formou bufetu
10:00–11:30 – brunch (pozdní snídaně)
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11:30–15:00 – oběd formou bufetu
15:00–16:30 – odpolední svačina
17:30–21:30 – večeře formou bufetu
7:00–21:30 – neomezeně nápoje: káva, voda, limonády a džusy z automatu, výběr čajů – ovocné, zelené,
černé, čepované pivo, stolní víno
Slevy: Až 2 děti do 6 let ZDARMA ve dvoulůžkovém pokoji standard se 2 dosp. osobami s polopenzí
nebo all inclusive:
1. dítě do 6 let na přistýlce ZDARMA
2. dítě v pokoji bez lůžka ZDARMA (strava dle dospělých osob).
Akce 7=6, 1 noc ZDARMA platí celoročně, mimo
termíny svátků: 10.04.–13.04., 30.04.–03.05., 07.05.–
10.05., 29.05.–01.06., 25.09.–28.09., 23.10.–01.11.
a 24.12.–01.01.2021.
Příplatky:
Dítě 6–13 let na přistýlce 1 130 Kč/ noc s polopenzí, 1 260 Kč/ noc s all inclusive (platí 02.01.–
01.07. a 23.08.–23.12.2020 a mimo svátky).
Dospělá osoba na přistýlce 1 550 Kč/ noc s polopenzí, 1 820 Kč/ noc s all inclusive (platí 02.01.–
01.07. a 23.08.–23.12.2020 a mimo svátky).
Příplatek za rodinný pokoj 2 310 Kč/pokoj/noc. (rodinný pokoj sestává z 2 propojených dvoulůžkových
pokojů).
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Parkování na uzavřeném parkovišti nebo v podzemní
garáži 5,5 EUR/auto a noc. Rekreační poplatek od 18
let 1,7 EUR/osoba a noc. Poplatek za psa 12 EUR/noc.
Všechny pobyty zahrnují: ubytování se stravou
dle druhu pobytu, denní vstup do lázní Sárvár
Spa propojených s hotelem vyhřívanou chodbou (5000 m2 vodní plochy, plně nebo částečně kryté
bazény s léčivou vodou, zážitkový bazén). Využití rodinného Spa centra (vnitřní vířivka, bazén s vlnobitím,
tobogány, dětské brouzdaliště, dětské zážitkové bazény, odpočinková místnost, místnost pro děti s kuchyňkou a přebalovacím pultem), sauna za příplatek.
Wi-Fi ve všech pokojích a veřejných částech hotelu.
Župan a ručníky, denně dětský koutek s animátorem
v lázeňské části, fitness.
AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2
D 6–13 P
P
02.01.–01.03. 6 240
3 370
4 660
01.03.–03.04. 6 440
3 370
4 660
29.11.–23.12.
6 440
3 370
4 660
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a vstupem do lázní.
Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2
D 6–13 P
P
02.01.–01.03. 7 020
3 770
5 450
01.03.–03.04. 7 230
3 770
5 450
29.11.–23.12.
7 230
3 770
5 450
Cena za osobu/4 noci s all inclusive a vstupem do
lázní. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA (ne–čt, po–pá)
Termín	L 1/2
D 6–13 P
P
05.04.–30.04. 6 640
3 370
4 660
03.05.–07.05. 6 640
3 370
4 660
10.05.–26.06. 6 640
3 370
4 660
30.08.–27.11. 6 640
3 370
4 660
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a vstupem do
lázní. Nástup na pobyt: neděle, pondělí. Ceny neplatí
v termínech: 10.04.–14.04.,29.05.–01.06., 25.09.–28.09.,
23.10.–01.11.2020

AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA (ne–čt, po–pá)
Termín	L 1/2
D 6–13 P
P
05.04.–30.04. 7 425
3 770
5 450
03.05.–07.05. 7 425
3 770
5 450
10.05.–26.06. 7 425
3 770
5 450
30.08.–27.11.
7 425
3 770
5 450
Cena za osobu/4 noci s all inclusive a vstupem do
lázní. Nástup na pobyt: neděle, pondělí. Ceny neplatí
v termínech: 10.04.–14.04.,29.05.–01.06., 25.09.–28.09.,
23.10.–01.11.2020
Rekreační pobyt
Termín
L 1/2 L 1/2
L 1/2 L 1/2
ne–pá pá–ne ne–pá pá–ne
polopenze
all inclusive
02.01.–01.03. 2 080 2 080 2 340 2 340
01.03.–03.04. 2 150 2 150 2 410 2 410
03.04.–30.04. 2 210 2 380 2 475 2 640
03.05.–07.05. 2 210 2 380 2 475 2 640
10.05.–01.07. 2 210 2 380 2 475 2 640
23.08.–25.09. 2 210 2 380 2 475 2 640
28.09.–23.10. 2 210 2 380 2 475 2 640
01.11.–29.11.
2 210 2 380 2 475 2 640
29.11.–23.12. 2 150 2 150 2 410 2 410
Cena za osobu/1 noc s polopenzí nebo all inclusive
a vstupem do lázní. Minimální délka pobytu 2 noci. Ceny
neplatí v termínu 10.04.–13.04., 29.05.–01.06.2020
SUPER PRÁZDNINY V TERMÁLECH
Termín	L 1/2
D 6–13 P
P
01.07.–23.08. 2 705
1 390
1 915
Cena za osobu/1 noc s all inclusive a vstupem do
lázní. Minimální délka pobytu 3 noci.
Svátky v termálech
Termín	L 1/2
Dítě 6–13 P
P
10.04.–13.04. 2 705
1 390
1 915
30.04.–03.05. 2 705
1 390
1 915
07.05.–10.05. 2 705
1 390
1 915
29.05.–01.06. 2 705
1 390
1 915
25.09.–28.09. 2 705
1 390
1 915
23.10.–01.11.
2 705
1 390
1 915
Cena za osobu/1 noc s all inclusive a vstupem do
lázní. Minimální délka pobytu 3 noci.

HOTEL PARK INN ZALAKAROS – ZALAKAROS
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Přijeďte si do hotelu Park Inn**** užívat relaxaci
v termálních lázních Gránit, které jsou jedny
z největších v Maďarsku, cca 20 km od Balatonu. Hotel je propojen spojovací chodbou s termály. Zalakaros obklopují vinohrady, ovocné sady a okolní lesy.
Nedaleko termálního koupaliště najdeme květinami
zdobený desetihektarový park.
Součástí termálních lázní Gránit je:
léčebné centrum (sezonní venkovní léčebný
sedací bazén 34–36 °C, krytý léčebný sedací bazén
36–38 °C, termální sedací krytý bazén 34–36 °C, termální jacuzzi, lehátka)
kryté lázně (léčebné sedací bazény 32–36 °C, krytý
termální bazén a bazén s atrakcemi 28–32 °C, lehátka). Svět saun za poplatek.
rodinná zážitková část (vnitřní a venkovní zážitkové bazény s množstvím vodních atrakcí, např. masážní lehátka, bublinkové koupele, tekoucí řeka)
vnitřní dětský vodní park (vícepodlažní zážitková dětská část s tobogány, vodními děly, skluzavkami. Vodní hřiště pro nejmenší, pískoviště)
letní koupaliště (2 venkovní léčivé sedací bazény,
34–36 °C, venkovní plavecký bazén, 6 tobogánů
s různými obtížnostmi, venkovní vlnobití, venkovní
rodinný bazén se skluzavkami a atrakcemi. Venkovní
fitness bazén s aqua gymnastikou, dětské venkovní
brouzdaliště) – v provozu pouze v létě
adrenalin slide park (skluzavky různé obtížnosti
se zábavnými atrakcemi) – v provozu jen v létě.
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Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje typu Standard s možností
jedné přistýlky se sociálním zařízením, župany a ručníky na pokoji. Rodinné pokoje za příplatek (dva
propojené dvoulůžkové pokoje).
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
formou bufetu, večeře formou bufetu nebo tříchodové menu). Možnost dokoupení all inclusive v termínech: 02.01.–19.06. a 01.09.–23.12.2020.
All Inclusive zahrnuje (za příplatek):
nápoje neomezeně: 07:00–21:30 hod. (juice, soft
drinks, káva, čaj, pivo, víno)
Snídaně : 07:00–10:00 hod. (snídaně formou bufetu)
Brunch : 10:30–11:30 hod. (pečivo, sladkosti, sladké
a slané snacky, sušenky, müsli, jogurt, cereálie, zelenina, saláty, ovoce).
Oběd: 12:00–15:00 hod. (polévkový bufet, salátový
bufet, ovoce, dezerty, hlavní jídla: maďarská a mezinárodní kuchyně).
Odpolední svačina: 15:30–17:30 hod. (sladké
a slané snacks, ovoce)
Večeře : 18:00–21:30 hod. (polévky, předkrmy, široký
sortiment hlavních jídel, teplé a studené dezerty)
Možnost vegetariánské stravy a dětského menu.
Slevy:
Až 2 děti do 6 let ZDARMA ve dvoulůžkovém pokoji se 2 dospělými osobami:
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1. dítě do 6 let na přistýlce s polopenzí ZDARMA se
2 dospělými osobami v pokoji;
2. dítě (jako 4. osoba) v pokoji bez nároku na lůžko
nebo v dětské postýlce s polopenzí ZDARMA.
Dětské ceny platí pouze pro ubytování dítěte se 2 platícími dospělými osobami v pokoji.
Akce 7=6 nocí (1 noc ZDARMA) platí celoročně mimo období svátků, s nástupem kdykoliv.
Slevy a akce nelze kombinovat.
Příplatky: Příplatek za all inclusive:
02.01.–18.06. a 01.09.–23.12.2020:
330 Kč dospělá osoba, dítě 6–17 let 170 Kč
18.06.–01.09.2020:
399 Kč dospělá osoba, dítě 6–17 let 200 Kč
Dítě do 6 let má all inclusive ZDARMA (v případě
zaplacení all inclusive stravy 2 dosp. osobami).
Příplatek za rodinný pokoj 2 310 Kč/ pokoj a noc
(rodinný pokoj sestává z 2 propojených dvoulůžkových pokojů).
Parkovací stání venkovní nebo v garáži cca 5 EUR/auto
a noc. Rekreační poplatek 500 HUF (cca 1,75 EUR)/
osoba a noc. Poplatek za psa 9 EUR/noc.
Všechny pobyty zahrnují: ubytování s polopenzí,
vstup do termálních bazénů v Zalakaros Spa
a vstup do wellness centra, vstup do fitness části.
Vstup do sauny je za poplatek. Použití županu a ručníků. Hotelová herna pro děti (bez dozoru).

AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2
Dítě 6–17 P
P
02.01.–03.04. 5 450
3 170
4 160
01.12.–23.12.
5 450
3 170
4 160
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Nástup možný kdykoliv.
AKCE 4=3, 1 noc ZDARMA (ne–čt, po–pá)
Termín	L 1/2
Dítě 6–17 P
P
03.04.–19.06. 5 750
3 170
4 160
01.09.–23.10. 5 750
3 170
4 160
01.11.–01.12.
5 750
3 170
4 160
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Nástup na pobyt neděle, pondělí.
Uvedené ceny neplatí v termínech: 10.04.–13.04., 07.05.–
10.05., 29.05.–01.06., 25.09.–28.09.2020.
Rekreační pobyt
Termín	L 1/2 stand. Dítě 6–17 P P
ne–pá pá–ne
02.01.–03.04. 1 820 1 820 1 060 1 390
03.04.–29.05. 1 920 2 015 1 060 1 390
01.06.–19.06. 1 920 2 015 1 060 1 390
19.06.–01.09. 2 080 2 080 1 160 1 490
01.09.–25.09. 1 920 2 015 1 060 1 390
28.09.–23.10. 1 920 2 015 1 060 1 390
01.11.–01.12. 1 920 2 015 1 060 1 390
01.12.–23.12. 1 820 1 820 1 060 1 390
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstupem do bazénů.
Minimální délka pobytu 2 noci, v termínu 19.06.–
01.09.2020 jsou 3 noci. Ceny neplatí v termínech:
10.04.–13.04., 07.05.–10.05.2020
Svátky v termálech
Termín	L 1/2
Dítě 6–17 P
P
10.04.–13.04. 2 080
1 160
1 490
07.05.–10.05. 2 080
1 160
1 490
29.05.–01.06. 2 080
1 160
1 490
25.09.–28.09. 2 080
1 160
1 490
23.10.–01.11. 2 080
1 160
1 490
Cena za osobu/ noc s polopenzí a vstupem do bazénů.
Minimální délka pobytu jsou 3 noci.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
SPIRIT HOTEL THERMAL SPA – Sárvár
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WELLNESS HOTEL KAROS SPA – ZALAKAROS
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Spirit Hotel Thermal Spa***** patří mezi unikátní lázeňské hotely v Evropě a má bazény s vlastní
termální vodou.
V blízkosti hotelu se nachází les a 7 malebných jezer.
Venkovní termální lázně a relaxační areál zahrnují
více než 10 000 m² se 22 bazény a krásným a rozlehlým léčebným lázeňským centrem.
Hotel má vlastní horký minerální pramen.
Všechny bazény jsou napájeny touto jedinečnou minerální léčivou vodou bez chemických látek.
Vyznavači sportu si mohou zahrát bowling či squash,
hotel má dva tenisové kurty a moderní fitness.
V okolí se nabízí navíc nordic walking, cykloturistika,
rybaření, jízda na koni atd.
Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích PREMIUM
nebo ORIENTAL. Pokoje jsou vybavené TV/SAT,
Wi-Fi, telefonem, minibarem, trezorem, balkonem,
vlastním sociálním zařízením.
Stravování: v ceně pobytu je polopenze (snídaně
formou bohatého bufetu, večeře formou bufetu).
Slevy: dítě do 3 let ZDARMA, se 2 dospělými osobami na pokoji. Dítě do 6 let v pokoji s rodiči umístěno
bez nároku na lůžko, v postýlce nebo na přistýlce.
Příplatky:
Dítě 6–12 let na přistýlce v pokoji se 2 dospělými
osobami 1 980,-Kč/ noc s polopenzí, 2 200,- Kč/ noc
s polopenzí v termínech 10.04.–13.04., 30.04.–01.05.,
29.05.–01.06., 20.08.–23.08. a 22.10.–25.10.2020.
Pobyt se psem 15 EUR/noc, platba na místě. Rekreační poplatek 1,6 EUR/osoba a noc od 18 let, platba
na místě. Non-stop hlídané parkoviště 5,75 EUR/
auto a noc.
V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování se snídaní
a večeří formou bohatého bufetu, uvítací nápoj.
Neomezený vstup do lázeňského a wellness
centra (10 000 m2, 22 bazénů): vnitřní a venkovní
zážitkový, termální a dětský bazén, bazén se skluzavkami, obří vířivka, vnitřní a venkovní termální vířivka, Kneippův chodník, plavecký bazén (25×12m).
Saunový ostrov: parní kabina, rose sauna
(kombinace sauny a páry), bio sauna, aroma
sauna, finská sauna, infra sauna, laconium (nízkoteplotní suchá sauna), ochlazující bazén, sauna

z kamenů (velmi horká a suchá), vířivka, tropický déšť.
Neomezené použití fitness studia, denní sportovní
a fitness programy. Župan a pantofle během pobytu,
Wi-Fi připojení, sejf na pokoji.
Zvýhodněný pobyt
Termín	L	L	L	L
PREMIUM ORIENTAL	 PREMIUM ORIENTAL
ne–pá ne–pá pá–ne pá–ne
03.01.–09.04. 7 050 7 550 7 550 8 050
13.04.–30.04. 6 040 6 550 6 490 6 990
03.05.–30.09. 6 040 6 550 6 490 6 990
30.09.–22.10. 7 050 7 550 7 550 8 050
25.10.–23.12. 7 050 7 550 7 550 8 050
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit. Pobyt lze objednat 45 dní
a více před nástupem na pobyt. Ceny neplatí v termínech: 29.05.–01.06. a 20.08.–23.08.2020.
Zvýhodněný pobyt (ne–st, po–čt, út–pá)
Termín	L PREMIUM	L ORIENTAL
06.01.–30.04.
8 350
9 150
03.05.–11.06.
8 350
9 150
01.09.–18.12.
8 350
9 150
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit. Nástup na pobyt v ne, po, út.
Ceny neplatí v termínech: 10.04.–13.04., 29.05.–01.06.
a 22.10.–25.10.2020.
Letní pobyt, AKCE 4=3,1 noc ZDARMA (ne–čt, po–pá)
Termín	L PREMIUM	L ORIENTAL
03.05.–29.05.
9 540
10 590
01.06.–20.08.
9 540
10 590
23.08.–28.08.
9 540
10 590
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit. Nástup na pobyt v neděli nebo
pondělí.
Rekreační pobyt
Termín	L PREMIUM	L ORIENTAL	 D 3–6 P
ne–pá pá–ne ne–pá pá–ne
03.01.–09.04. 3 760 4 020 4 020 4 290 1 320
13.04.–30.04. 3 230 3 460 3 495 3 730 1 320
03.05.–29.05. 3 230 3 460 3 495 3 730 1 320
01.06.–20.08. 3 230 3 460 3 495 3 730 1 320
23.08.–30.09. 3 230 3 460 3 495 3 730 1 320
30.09.–22.10. 3 760 4 020 4 020 4 290 1 320
25.10.–23.12. 3 760 4 020 4 020 4 290 1 320
Cena za osobu/ noc s polopenzí a vstupem do bazénů.
Minimální délka pobytu 2 noci.

Hotel Karos Spa ****superior je nejlepší
wellness hotel v regionu s vlastním termálním bazénem. Nachází se pouze 400 metrů od
centra lázeňského města. Luxusní a pohodlný hotel
je ideální pro rodiny s dětmi, připraveny jsou 2 herny
a v červenci a srpnu také dětské animační programy.
Ve dvou budovách hotelu naleznete wellness centrum, vodní svět má téměř 1 000 m2 vodní
plochy, k dispozici jsou 4 vnitřní bazény: plavecký, zážitkový, dětský a termální, dále venkovní
plavecký a zážitkový bazén. Vodní a saunový svět
je srdcem celého hotelu. Můžete využívat léčivou sílu
termální vody hotelu v termálním bazénu. K dispozici
jsou i venkovní bazény a Svět saun (celkem 7 saun).
V letních měsících můžete využít bar u bazénu, letní
koktejlový bar a letní rodinné bistro.
Ubytování:
Ve dvoulůžkových pokojích superior s 1 přistýlkou pro dítě, se sociálním zařízením, TV, klimatizací,
trezorem, minibarem, Wi-Fi a balkónem. Za příplatek
ubytování s výhledem na bazény nebo na park.
Ve dvoulůžkových pokojích superior PLUS
s 1 přistýlkou pro dítě, nově zrekonstruované,
se sociálním zařízením, TV, klimatizací, trezorem,
minibarem, Wi-Fi a balkónem.
Ve dvoulůžkových apartmánech superior
s možností 2 přistýlek pro děti. Apartmán má
2 místnosti, sociální zařízení, TV, klimatizaci, trezor,
minibar, Wi-Fi.
Apartmány se nachází naproti hlavní budově hotelu
v budově Aparthotelu, do které se dostanete buď přes
hotelovou zahradu, nebo podzemním tunelem.
Stravování: v ceně pobytu je polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu).
Slevy: Dítě do 4 let ZDARMA při ubytování se
2 dospělými osobami v pokoji.

Příplatky: Příplatek za pokoj Superior PLUS:
02.01.–30.06. a 01.09.–21.12.2020:
příplatek 330 Kč/ dospělá osoba a noc
30.06.–01.09.2020:
příplatek 405 Kč/ dospělá os. a noc
Děti do 14 let příplatek neplatí.
Příplatek za konkrétní umístění pokoje
1 350 Kč/pobyt a pokoj. Rekreační poplatek 1,8 EUR/
osoba a noc, platba na místě. Parkování 4 EUR/noc,
garáž 7 EUR/noc. Pobyt se psem není možný.
V ceně pobytu je zahrnuto:
Ubytování s polopenzí, vstup do venkovních bazénů v letní sezóně, vnitřního zážitkového a plaveckého bazénu, termálního bazénu, dětského bazénu,
vířivky, biosauny, finské sauny, parní lázně, ledové
jeskyně, fitness, dětské hřiště, zapůjčení županu
(pouze pro dospělé), Wi-Fi. Dle sezóny hotel pořádá
sportovní a tematické programy.

(2 léčebné bazény o teplotě 34–36 °C, 1 termální
bazén o teplotě 28–32 °C), v období od 01.05.–30.09.
vstup na venkovní pláž s termálními, rodinnými a plaveckými bazény, bazén s vlnobitím, skluzavky, hřiště
pro děti. Zapůjčení županu, sejf, internet zdarma.
Cena nezahrnuje vstup do zážitkové části, wellness
a saun.
V ceně pobytů v období svátků je zahrnuto:
denně vstup do termálních lázní Gránit Medical Bath
(2 léčebné bazény o teplotě 34–36 °C, 1 termální
bazén o teplotě 28–32 °C), vstup do zážitkové části

aquaparku s wellness a saunami (vnitřní a venkovní
bazény s normální vodou, sauny, pára, celoroční
kryté tobogány). Zapůjčení županu, sejf, internet
zdarma.

Víkendový pobyt
Termín	L 1/2	L 1/2 D 4–10 D 10–14
SUPERIOR	AP SUPERIOR	 P
P
02.01.–31.03. 3 250
4 060 1 180 1 900
01.04.–30.06. 3 360
4 225 1 180 1 900
01.09.–31.10. 3 360
4 225 1 180 1 900
01.11.–21.12. 3 250
4 060 1 180 1 900
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů.
Prodloužený víkendový pobyt
Termín	L 1/2	L 1/2 D 4–10 D 10–14
SUPERIOR	AP SUPERIOR	 P
P
02.01.–31.03. 4 875
6 090 1 770 2 850
01.04.–30.06. 5 035
6 335 1 770 2 850
30.06.–01.09. 6 090
8 120 1 770 2 850
01.09.–31.10. 5 035
6 335 1 770 2 850
01.11.–21.12. 4 875
6 090 1 770 2 850
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů.
Zvýhodněný včasný pobyt
Termín	L 1/2	L 1/2 D 4–10 D 10–14
SUPERIOR	AP SUPERIOR	 P
P
02.01.–31.03. 5 860
7 320 2 360 3 800
31.03.–30.06. 6 040
7 600 2 360 3 800
30.06.–01.09. 7 320
9 760 2 360 3 800
01.09.–01.11. 6 040
7 600 2 360 3 800
01.11.–21.12. 5 860
7 320 2 360 3 800
Cena za osobu/4 noci s polopenzí vstupem do bazénů.
Pobyt lze objednat pouze 60 dní a více před nástupem na pobyt.

Hotel Freya – Zalakaros
Dítě d

o 6 le
t
ZDARMA

term
v cenáěly

Hotel Freya*** se nachází v centru města Zalakaros
v překrásně udržovaném parku. Hotel je propojen
s léčebnými lázněmi Gránit spojovací chodbou.
V hotelu je hostům k dispozici kavárna, bar a restaurace,
kde se podávají jídla formou bohatého bufetu.
Léčebné lázně Gránit nabízí téměř 4000 m2
vodní plochy uprostřed rozsáhlého, upraveného
a zalesněného parku, 11 venkovních a 8 krytých bazénů – termální s léčivou vodou o teplotě 32–40 °C, plavecké, dětské, s mořskými vlnami, s atrakcemi – sauny,

R020.208

R020.209
masáže, bahenní lázně, uhličitá a perličková koupel,
speciální léčebné procedury. Prameny mají ze všech
maďarských lázeňských vod nejvyšší obsah fluoru.
Ubytování: Dvoulůžkové pokoje superior s možností přistýlky s vlastním sociálním zařízením, balkónem, telefonem, TV a minibarem.
Stravování: V ceně pobytu je zahrnuta polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).
Slevy:
Dítě do 6 let ZDARMA ubytování na přistýlce
s polopenzí (se 2 dospělými osobami na pokoji).
U relaxačního pobytu cena nezahrnuje:
Vstup do zážitkové části aquaparku s wellness a saunami (vnitřní a venkovní bazény s normální vodou,
sauny, pára, celoroční kryté tobogány) za příplatek
cca 7 EUR/osoba a den, dítě 3–6 let hradí vstup cca
4 EUR/ den, platba na místě.
Příplatky: Rekreační taxa 600 HUF/osoba a noc (cca
1,9 EUR) – platba při příjezdu. Parkování 600 HUF/
noc. Klimatizace 1 000 HUF/noc.
V ceně relaxačního pobytu je zahrnuto: denně
vstup do termálních lázní Gránit Medical Bath

Relaxační pobyt 3 noci:
Termín	L 1/2 superior
P
D 6–14 P
02.01.–31.03. 3 790
2 790
2 260
31.03.–30.04. 3 860
2 870
2 320
03.05.–30.06. 4 160
2 970
2 495
30.06.–01.09. 4 560
3 170
2 730
01.09.–01.10. 4 160
2 970
2 495
01.10.–23.12.
3 860
2 870
2 320
Cena za osobu/3 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Ceny neplatí v termínech: 09.04.–13.04.,
29.05.–01.06., 19.08.–23.08. a 22.10.–01.11.2020.

Relaxační pobyt 4 noci
Termín	L 1/2 superior
P
D 6–14 P
02.01.–31.03. 4 990
3 695
3 010
31.03.–30.04. 5 150
3 830
3 090
03.05.–30.06. 5 545
3 960
3 330
30.06.–01.09. 6 070
4 230
3 640
01.09.–01.10. 5 545
3 960
3 330
01.10.–23.12.
5 150
3 830
3 090
Cena za osobu/4 noci s polopenzí a programem. Nástup
možný kdykoliv. Ceny neplatí v termínech: 09.04.–13.04.,
29.05.–01.06., 19.08.–23.08. a 22.10.–01.11.2020.
Maďarské svátky
Termín	L 1/2 superior
P
Počet nocí
09.04.–13.04. 7 390
5 420
4
30.04.–03.05. 5 550
4 060
3
19.08.–23.08. 7 390
5 420
4
22.10.–01.11. 5 550
4 060
3
Cena za osobu/3 noci nebo 4 noci s polopenzí a programem. Pobyt nelze krátit.

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

Akce

5=4,
7=6
Dítě

do 6 l
et
ZDARMA

pro r
s dětodiny
mi
Moderní hotel NaturMed Carbona**** se nachází
v centru lázeňského města Hévíz a je obklopen rozlehlým parkem upraveným na způsob arboreta. Areál
s atmosférou římských lázní napájený vlastním termálním pramenem nabízí k relaxaci 1000 m2 vodní
plochy. Hotel se nachází 500 m od termálního jezera.
Venkovní areál tvoří: zážitkový venkovní bazén s masážními tryskami (v zimě krytý) s lehátky
na slunění, venkovní výřivky, bar, dětský bazén se
skluzavkami.
Vnitřní areál tvoří plavecký bazén s lehátky,
2 kryté termální bazény (35 °C) a saunový
svět (suchá sauna, finská sauna, parní lázeň, tepidarium). V masážním centru si hosté mohou vybrat z 26
druhů masáží, relaxačních procedur, zábalů.
Hotel Carbona NaturMed získal mnoho ocenění, opakovaně byl vyhlášen jako wellness hotel roku.

R020.210
dítě na přistýlce v pokoji se 2 dospělými osobami.
Dítě 14–18 let na přistýlce 1 360 Kč/ noc s polopenzí, při ubytování se 2 dospělými osobami na pokoji.
Akce 7=6, 1 noc ZDARMA platí v termínech
04.01.–17.04., 02.05.–04.09. a 24.10.–18.12.2020 .
Příplatky: Rekreační poplatek cca 1,7 EUR/osoba
a noc (515 HUF/ osoba a noc), platba na místě. Poplatek za domácího mazlíčka 20 EUR/noc.
V ceně pobytu je zahrnuto:
polopenze, neomezený vstup do spa a wellness (venkovní zážitkový bazén, vnitřní plavecký
bazén, 2 vnitřní termální bazény, welcome drink,
saunový svět), fitness centrum, zapůjčení županu,
účast na sportovních a fitness programech, Wi-Fi,
Kromě restaurace můžete v letním období posedět parkování.
na terase v kavárně Victoria. Dále v hotelu naleznete
Zvýhodněný pobyt 2 noci
drink bar Carolina s živou hudbou, kavárnu Platan, Termín	L 1 /2	L 1 /2 	L 1/2
a u rekreačního bazénu se můžete osvěžit v Juice baru
STANDARD STANDARD SUPERIOR
s nabídkou čerstvě vymačkaných organických šťáv.
		
PLUS
11.01.–28.02.
4 195
4 295
4 695
Ubytování:
4 490
4 890
Pokoj Standard – dvoulůžkový pokoj se sociálním 28.02.–27.03. 4 390
4 610
5 020
zařízením, TV/SAT, telefonem, minibarem, klimati- 27.03.–10.04. 4 520
10.04.–30.05. 4 765
4 865
5 270
zací, sejfem, fénem.
4 610
5 020
Pokoj Standard Plus – navíc balkon, župan a ruč- 30.05.–20.06. 4 520
4 490
4 890
ník, minibar, sejf, klimatizace, LCD TV. Bez možnosti 20.06.–31.07. 4 390
31.07.–04.09.
4 520
4 610
5 020
přistýlky.
4 865
5 270
Pokoj Superior s možností 1 přistýlky, dále navíc 04.09.–03.10. 4 765
03.10.–31.10.
4 390
4 490
4 890
varná konvice, káva a čaj.
31.10.–18.12.
4 195
4 295
4 695
Stravování: V ceně pobytu je polopenze.
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a vstupem do baSlevy: 1 dítě do 6 let ZDARMA v doprovodu zénů. Pobyt lze objednat 60 dní a více před nástu2 rodičů na přistýlce s polopenzí. Dětské ceny platí pro pem na pobyt.

Europa FIT – Hévíz

6

Dítě d

o 7 le
t
ZDARMA

bazén
ya
v ceněsAuny
Hotel EURópa Fit****, s modernizovanou hlavní
budovou v roce 2018, se nachází cca 400m od termálního jezera.
Hotelové bazény disponují vodní plochou cca
700 m2: léčebný termální bazén, zážitkový bazén,
vnitřní a venkovní plavecký bazén, letní rodinný bazén Acapulco, vnitřní dětský bazén a whirlpool.
Saunový svět tvoří finské sauny, infrasauna, parní
lázeň, bylinková sauna, solná sauna a panoramatická
část Renesarium.
Hotelové Medical Wellness Centrum nabízí
mnoho masáží a léčebných procedur.
Sportovní animační programy (kondiční a aerobní

HOTEL PANORÁMA – HÉVÍZ

Slevy:
1 Dítě do 7 let ZDARMA na přistýlce s polopenzí
v doprovodu 2 dospělých osob na pokoji.
Maximálně 2 děti do 10 let mohou být ubytovány se 2 dospělými osobami v jednom pokoji.
AKCE 7=6, 1 noc ZDARMA v termínu 05.01.–10.04.,
17.05.–19.07. a 22.11.–20.12.2020.
Příplatky: Rekreační poplatek cca 1,7 EUR/osoba
a noc (osoby od 18 let) – platí se při příjezdu. Pobyt
se psem 22 EUR/noc (mimo termíny svátků a v letním
období). Podzemní garáže za poplatek cca 7 EUR/noc.
V ceně pobytu je zahrnuto: při příjezdu láhev
minerální vody (0,75 l), využití bazénů a saun:
trénink, rehabilitační cvičení, cvičení ve vodě, nordic zážitkový bazén, termální bazén, whirlpool, dětský
bazén, vnitřní a venkovní plavecký bazén, Acapulco
walking) uspokojí milovníky pohybu.
Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi, s nabídkou vy- letní rodinný zážitkový bazén, finská sauna, parní lábavení pro děti, s animačními programy a hlídáním. zeň, bylinková sauna, solná sauna, místnost k relaxaci
Rekreační pobyt
Ubytování:
Termín	L 1/2 	L 1/2 D 7–14 P D 14–18 P
Dvoulůžkové pokoje Standard mají balkon nebo
STANDARD SUPERIOR
terasu, klimatizaci, vlastní sociální zařízení, fén, sejf,
05.01.–10.04. 2 330
2 510 1 160
1 850
telefon, LCD TV, minibare, internet.
1 850
Pokoje Superior mají navíc výhled do zahrady, kon- 10.04.–27.09. 2 590 2 830 1 160
1 850
vici na přípravu čaje a kávy, zvýšený komfort vyba- 27.09.–20.12. 2 330 2 510 1 160
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstupem do bazénů
vení koupelny.
a saun. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Minimální
délka pobytu 3 noci v termínech: 10.04.–13.04., 30.04.–
Stravování: polopenze formou bufetu: bohatá
03.05., 29.05.–01.06., 20.08.–23.08., 22.10.–25.10.2020.
vital snídaně a večeře.

rozš
polo ířená
penze
u ter
má
jezerlního
a

Hévíz patří k nejvýznamnějším lázním. Světoznámé
jezero Hévíz je největší přírodní termální jezero na
světě, vzdálené 7 km od Balatonu. Účinky jezera se
projevují při léčení revmatismu a chorob pohybového ústrojí.
Hotel Panoráma***superior se nachází v centru
Hévízu, 100 m od termálního jezera. Z vyšších

a józe, saunové rituály. Župan, fitness, dětské hřiště
a herna. Týdenní programy, např. prohlídky města,
živá hudba v hotelovém baru, fitness programy,
animační programy pro děti během letních prázdnin
a maďarských státních svátků.
Zvýhodněný pobyt
Termín	L 1/2 	L 1/2 D 7–14 P D 14–18 P
STANDARD SUPERIOR
05.01.–10.04. 2 190
2 380 1 160
1 850
10.04.–27.09. 2 460
2 695 1 160
1 850
27.09.–20.12. 2 190
2 380 1 160
1 850
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstupem do bazénů
a saun. Tento pobyt je možné zakoupit pouze 60 dní
a více před nástupem na pobyt. Minimální délka pobytu jsou 2 noci. Minimální délka pobytu 3 noci v termínech: 10.04.–13.04., 30.04.–03.05., 29.05.–01.06.,
20.08.–23.08., 22.10.–25.10.2020.
Rekreační pobyt na 2 noci
Termín	L 1/2 	L 1/2 D 7–14 P D 14–18 P
STANDARD SUPERIOR
05.01.–10.04. 4 650
5 020 2 330
3 690
13.04.–30.04. 5 180
5 650 2 330
3 690
03.05.–29.05. 5 180
5 650 2 330
3 690
01.06.–20.08. 5 180
5 650 2 330
3 690
23.08.–27.09. 5 180
5 650 2 330
3 690
27.09.–22.10. 4 650
5 020 2 330
3 690
25.10.–22.12. 4 650
5 020 2 330
3 690
Cena za osobu/2 noci s polopenzí a vstupem do bazénů a saun.

R020.212

Termální jezero Hévíz
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Výhodný pobyt, AKCE 5=4, 1 noc ZDARMA (ne–pá)
Termín	L 1 /2	L 1 /2 	L 1 /2	L 1 /2
STANDARD SUPERIOR	 STANDARD SUPERIOR
60 dní předem
méně než 60 dní
12.01.–28.02. 8 395 9 395 8 850 9 900
01.03.–27.03. 8 780 9 780 9 240 10 295
29.03.–10.04. 9 030 10 040 9 495 10 560
12.04.–17.04. 9 530 10 540 10 030 11 090
03.05.–29.05. 9 530 10 540 10 030 11 090
31.05.–19.06. 9 030 10 040 9 495 10 560
21.06.–31.07. 8 780 9 780 9 240 10 295
02.08.–04.09. 9 030 10 040 9 495 10 560
25.10.–30.10. 8 780 9 780 9 240 10 295
01.11.–18.12. 8 395 9 395 8 850 9 900
Cena za osobu /5 nocí s polopenzí a vstupem do bazénů. Nástup na pobyt pouze v neděli. Výhodný pobyt
s nižší cenou lze objednat 60 dní a více před nástupem na pobyt, vyšší cena platí u pobytu kratší než
60 dní před nástupem.
Rekreační pobyt
Termín	L 1 /2	L 1 /2 	L 1/2 D 6–14
STANDARD STANDARD SUPERIOR	 P
		
PLUS
11.01.–28.02. 2 210
2 260 2 475 1 060
28.02.–27.03. 2 310
2 360 2 575 1 060
27.03.–10.04. 2 380
2 430 2 640 1 060
10.04.–30.05. 2 510
2 560 2 775 1 060
30.05.–20.06. 2 380
2 430 2 640 1 060
20.06.–31.07. 2 310
2 360 2 575 1 060
31.07.–04.09. 2 380
2 430 2 640 1 060
04.09.–03.10. 2 510
2 560 2 775 1 060
03.10.–31.10. 2 310
2 360 2 575 1 060
31.10.–18.12. 2 210
2 260 2 475 1 060
Cena za osobu/noc s polopenzí a vstupem do bazénů.
Minimální délka pobytu 2 noci.

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. V rámci pobytu lze
využít možnost koupání v termálním jezeře.
Ubytování:
V jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se

sociálním zařízením, TV, telefonem, minibarem,
Wi-Fi, balkonem. Do pokojů nelze umístit přistýlku.
Stravování:
rozšířená polopenze: snídaně a večeře formou
bufetu a polední polévkový bufet (neplatí v den příjezdu a odjezdu).
Slevy:
Dítě do 4 let ZDARMA s polopenzí, bez nároku
na lůžko, se 2 dospělými osobami na pokoji.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1,8 EUR/osoba a noc (osoby od
18 let) platí se při příjezdu na recepci. Parkování
venkovní 6 EUR/auto/noc. Parkování garáž 8 EUR/
auto/noc.
Velikonoční příplatek v termínu 10.04.–
16.04.2020 za 495 Kč/osoba (u všech typů pobytu).
Wellness pobyt zahrnuje:
3 hodinový vstup do vnitřního hotelového termálního
bazénu nebo termálního jezera, 3hodinový vstup do
solné jeskyně dle délky pobytu (uvedeno pod tabulkou), použití županu, sejfu, Wi-Fi připojení, večerní
živá hudba v lobby baru víckrát týdně.

Wellness pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2
D 4–12	L 1/1
03.01.–31.03. 4 060
2 030
4 760
31.03.–25.10. 4 655
2 330
5 450
25.10.–22.12. 4 260
2 130
5 055
Cena za osobu/3 noci s rozšířenou polopenzí a 3 x
vstup do bazénů nebo termálního jezera (3 hod).
Wellness pobyt na 4 noci
Termín	L 1/2
D 4–12	L 1/1
03.01.–31.03. 5 280
2 640
5 980
31.03.–25.10. 6 075
3 040
7 135
25.10.–22.12.
5 610
2 805
6 670
Cena za osobu/4 noci s rozšířenou polopenzí a 4 x
vstup do bazénů nebo termálního jezera (3 hod).
Wellness pobyt na 5 nocí
Termín	L 1/2
D 4–12	L 1/1
03.01.–31.03. 6 340
3 170
7 310
03.01.–25.10. 7 300
3 650
8 625
25.10.–22.12. 6 735
3 370
8 060
Cena za osobu/5 nocí s rozšířenou polopenzí a 4 x
vstup do bazénů nebo termálního jezera (3 hod).

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Hotel THERMAL AQUA ENSANA HEALTH SPA
**** se nachází cca 400 m od termálního jezera.
Je perfektním místem pro regeneraci a relaxaci, využívá termální minerální vodu a bahno.
Hotel je vhodný i pro rodiny s dětmi, pro děti je připraveno: dětský bazén, brouzdaliště, herna, dětské
hřiště, v letním období animační programy.
V ceně pobytu je zahrnut Light all inclusive program, který se soustředí na zdravý životní styl.
V hotelovém vodním světě naleznete:
zážitkový bazén – vnitřní a venkovní bazén s whirlpool, masážní sprchou, podvodní masáží, 2 vnitřní
termální bazény (33 a 37 °C), venkovní plavecký bazén (od května do září), dětský bazén v zahradě (v letním období), 2 vnitřní dětské bazény se skluzavkou,
finská sauna s bazénkem, infra sauna, solná komora,
parní lázeň, venkovní terasa.
Ubytování:
dvoulůžkové pokoje STANDARD s možností 1 přistýlky pro dítě, se sociálním zařízením, TV, minibarem, fénem, připojením k internetu.
dvoulůžkové pokoje SUPERIOR zrekonstruované
s možností 1 přistýlky pro dítě (6. a 7. patro), se soc.
zař., LCD TV, minibarem, fénem, rychlov. konvicí, Wi-Fi.
Všechny pokoje jsou klimatizované.
Stravování: LIGHT ALL INCLUSIVE
07:00–10:00: snídaně formou bufetu
10:00–11:00: pozdní kontinentální snídaně
10:00–15:00: bylinné čaje a ovoce v lobby u léčeb. odd.
12:00–14:00: lehčí oběd – bufet (polévky, saláty,
zelenina, těstoviny, grilované pokrmy, ovoce)
15:00–17:00: pečivo, káva, čaj a zmrzlina
18:00–21:00: večeře formou bufetu – různé
předkrmy a hlavní jídla, sýry, dezerty

R020.213

Nápoje: 11.00–22:00 – nealkoholické nápoje (minerální voda, ovocné a zeleninové nápoje, osvěžující
nápoje, čaj, káva)
18:00–22:00 – nápoje k večeři: stolní víno a čepované pivo
1 x láhev minerální vody na pokoj, (oběd není zahrnut
v ceně pobytu v den příjezdu ani v den odjezdu)
Slevy:
1 dítě do 6 let ZDARMA s light all inclusive na
přistýlce nebo v dětské postýlce, při ubytování se
2 dospělými osobami v pokoji. Dětské ceny 6–14 let
platí při ubytování se 2 dospělými osobami v pokoji.
Příplatky:
Rekreační poplatek 1,7 EUR/osoba a noc, platba
na místě. Parkování 3 EUR / noc. Pobyt se psem
20,- EUR / noc (pouze v pokoji typu standard). Nápoje
z minibaru a koktejly v Quint baru za poplatek.
V ceně pobytu je zahrnuto: stravování light
all inclusive, neomezený vstup do hotelového
spa&wellness: vnitřní termální bazény (33 a 37 °C),
vnitřní dětský bazén, částečně venkovní bazén, venkovní plavecký bazén a Kneippův chodník (od května
do září), finská sauna, infra sauna, parní lázeň, příležitostně saunové obřady, fitness, skupinová cvičení,
příležitostně večer živá hudba, připojení k internetu,
zapůjčení županu.
Relaxační pobyt 2 noci
Termín	L 1/2 STANDARD	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–14 P
11.01.–29.02. 3 870
4 550
2 360
29.02.–09.04. 4 210
4 880
2 360
09.04.–11.05. 4 550
5 220
2 360
11.05.–20.06. 4 210
4 880
2 360
20.06.–01.10. 4 550
5 220
2 360
01.10.–15.11.
4 210
4 880
2 360
15.11.–22.12.
3 870
4 550
2 360
Cena za osobu/ 2 noci s light all inclusive a vstupem
do bazénů.
Relaxační pobyt 3 noci
Termín	L 1/2 STANDARD	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–14 P
11.01.–29.02. 5 795
6 820
3 540
29.02.–09.04. 6 320
7 320
3 540
09.04.–11.05. 6 820
7 830
3 540
11.05.–20.06. 6 320
7 320
3 540
20.06.–01.10. 6 820
7 830
3 540
01.10.–15.11.
6 320
7 320
3 540
15.11.–22.12.
5 795
6 820
3 540
Cena za osobu/ 3 noci s light all inclusive a vstupem
do bazénů.
Relaxační pobyt 4 noci
Termín	L 1/2 STANDARD	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–14 P
11.01.–29.02. 7 740
9 090
4 720
29.02.–09.04. 8 420
9 760
4 720
09.04.–11.05. 9 090
10 440
4 720
11.05.–20.06. 8 420
9 760
4 720
20.06.–01.10. 9 090
10 440
4 720
01.10.–15.11.
8 420
9 760
4 720
15.11.–22.12.
7 740
9 090
4 720
Cena za osobu/ 4 noci s light all inclusive a vstupem
do bazénů.

THERMAL HÉVÍZ ENSANA HEALTH SPA HOTEL – HÉVÍZ
Dítě d
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Hotel THERMAL HÉVÍZ ENSANA HEALTH SPA****
se nachází cca 400 m od největšího přírodního
termálního jezera v Evropě, je obklopení svěží
zelení. Je perfektním místem pro relaxaci, svým hostům nabízí termální vodu a procedury využívající
unikátní Hevízské bahno.
Hotelová restaurace nabízí maďarskou i mezinár.
kuchyni, k dispozici jsou i dietní a lehké pokrmy. V kavárně můžete ochutnat zmrzlinu, zákusky a koktejly.
Večer zabaví hosty hudba: ve čtvrtek retro party, v pátek karibská hudba, v sobotu country, blues and rock.
Hotelový vodní svět nabízí: venkovní zážitkový
bazén s podvodní masáží, vodopádem, podvodní
hudbou a světelnými efekty, vnitřní plavecký bazén,
vnitřní termální bazény (33 a 37 °C), whirlpool, venkovní termální bazén s terasou (od května do září),
jacuzzi, sauna, parní lázeň, finská sauna
Ubytování:
dvoulůžkový pokoj STANDARD s možností přistýlky
pro 1 dítě, se sociálním zařízením, TV/SAT, minibarem,
fénem, připojením k internetu a balkónem.
Dvoulůžkový pokoj SUPERIOR s možností přistýlky
pro 1 dítě, se sociálním sociálním zařízením, TV/SAT,
minibarem, fénem, připojením k internetu a s balkonem, s výhledem na park nebo jezero (5–7 patro).
Všechny pokoje mají klimatizaci.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
formou bufetu, večeře formou bufetu). V ceně pobytu je jeden nealkoholický nápoj k večeři (minerální
voda, káva nebo čaj). Pro vstup do restaurace v době
večeře je požadováno vhodné oblečení (formální).
Slevy: 1 dítě do 6 let ZDARMA s polopenzí na
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Relaxační pobyt 2 noci
Termín	L 1/2 STANDARD	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–14 P
11.01.–29.02. 3 760
4 150
2 360
29.02.–09.04. 4 095
4 490
2 360
09.04.–11.05. 4 490
4 880
2 360
11.05.–20.06. 4 095
4 490
2 360
20.06.–01.10. 4 490
4 880
2 360
01.10.–15.11.
4 095
4 490
2 360
15.11.–22.12.
3 760
4 150
2 360
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů.
Relaxační pobyt 3 noci
Termín	L 1/2 STANDARD	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–14 P
11.01.–29.02. 5 640
6 230
3 540
29.02.–09.04. 6 150
6 730
3 540
09.04.–11.05. 6 740
7 320
3 540
11.05.–20.06. 6 150
6 730
3 540
20.06.–01.10. 6 740
7 320
3 540
01.10.–15.11.
6 150
6 730
3 540
15.11.–22.12.
5 640
6 230
3 540
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů.
Relaxační pobyt 4 noci
Termín	L 1/2 STANDARD	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–14 P
11.01.–29.02. 7 520
8 300
4 720
29.02.–09.04. 8 190
8 980
4 720
09.04.–11.05. 8 980
9 760
4 720
11.05.–20.06. 8 190
8 980
4 720
20.06.–01.10. 8 980
9 760
4 720
01.10.–15.11.
8 190
8 980
4 720
15.11.–22.12.
7 520
8 300
4 720
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů.

Hotel Lotus Therme &Spa – Hévíz

term
v cenáěly
Lotus Therme Hotel***** je unikátní Wellnessbeauty léčebný hotelový komplex, obklopený nádherným parkem v těsné blízkosti největšího
termálního jezera. Nabízí wellness-beauty
procedury, mnoho sportovních a večerních společenských programů, živá hudba, během léta je otevřený
bar u venkovního bazénu s terasou.
Léčebný bazén (cca 38 °C) je napájen přímo
z termálního zdroje jezera, s prvky hydroterapie a venkovní a vnitřní plavecké bazény
(cca 30 °C).
Klasická sauna, venkovní zahradní sauna, jacuzzi, laconium, pára, aromasauna, infra sauna, solárium a fitness navazují na komplex bazénů. Široká nabídka

R020.214

přistýlce nebo v dětské postýlce, při ubytování se
2 dospělými osobami v pokoji. Dětské ceny 6–14 let
platí při ubytování se 2 dospělými osobami v pokoji.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,7 EUR/osoba a noc,
platba na místě. Parkování 3 EUR / noc. Pobyt se
psem 20,- EUR/ noc.
V ceně pobytu je zahrnuto:
Ubytování s polopenzí, neomezený vstup do hotelového wellness: 2 vnitřní termální bazény (33
a 37 °C), plavecký bazén, jacuzzi, bazén s podvodní
hudbou a světelnými efekty (ve večerních hodinách),
venkovní termální bazén s terasou (od května do září),
sauny: parní lázeň, bio sauna, finská sauna, infra kabina, odpočinková místnost, zážitkové sprchy, fitness,
skupinová cvičení (ranní gymnastika, aqua-fitness,
fit-ball, jóga, 1 x týdně turistika a výuka Nordic Walking), zapůjčení županu, připojení k internetu.

R020.215
sportovních služeb a denních programů zahrnuje
např.: golfové odpaliště, venkovní tenisové kurty, vyjíždky na koních, stolní tenis, střílení z luku, cyklistiku,
lekce jógy, vodní aerobik, nordic walking, lekce tenisu
a golfu. Pro nejmenší – dětská herna.
Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje Standard s balkonem, s výhledem do zeleně přilehlého parku. Každý pokoj má
sociální zařízení, klimatizaci, fén, telefon, rádio, SAT/
TV, DVD přehrávač, sejf, minibar.
Stravování: Polopenze – snídaně a večeře bufet.
Slevy:
Sleva 3% za včasný pobyt při zakoupení pobytu 60
dní a více před nástupem na pobyt.
Akce 7=6 nocí, poslední noc ZDARMA + sleva 3%
60 dní před nástupem (lze kombinovat).
Dítě do 5 let ZDARMA. Dětské ceny platí v doprovodu 2 dospělých osob na pokoji a zahrnují polopenzi.
Příplatky:
Pokoje s výhledem na bazén 260 Kč/ osoba a noc,
velké pokoje 520 Kč/ osoba a noc a pokoje s terasou
(4. patro) 660 Kč/ osoba a noc.
Velikonoční příplatek 1 900 Kč/ osoba a pobyt v termínu 10.04.–13.04.2020.

Rekreační poplatek 1,75 EUR/osoba nad 18 let a noc,
platba na místě.
V ceně je zahrnuto: ubytování s polopenzí, uvítací
nápoj, neomezené využití bazénů a saun (venkovní a vnitřní bazény, termální bazén, relaxační bazén
s panoramatickým výhledem, meditační bazén, vířivka,
laconium, parní lázeň, finská sauna s programy, infra
sauna, zahradní sauna, aromaterapeutická sauna. Fitness, gymnastický sál, venkovní tenisové kurty, bohatý
sportovní a wellness program, župan na pokoji, denní
nabídka bylinných čajů, kryté parkoviště.
Relexační pobyt (pobyt ne–pá)
Termín	L 1/2 STANDARD
P
D 5–12 P
06.01.–29.03.
2 650
2 130
1 330
29.03.–29.04.
2 830
2 270
1 420
29.04.–01.06. 2 940
2 370
1 480
01.06.–02.08. 2 830
2 270
1 420
02.08.–02.10. 2 940
2 370
1 480
02.10.–22.10.
2 830
2 270
1 420
22.10.–26.10.
2 940
2 370
1 480
26.10.–22.12.
2 650
2 130
1 330
Cena za osobu/ noc s polopenzí a vstupem do bazénů.
Nástup na pobyt ne, po, út a st. Minimální délka pobytu 3 noci
v termínech 10.04.–13.04., 30.04.–03.05., 29.05.–01.06.,
22.10.–25.10.2020.

Víkendový pobyt (pá–ne)
Termín	L 1/2 STANDARD
P
D 5–12 P
06.01.–29.03. 5 840
4 680
2 920
29.03.–29.04. 6 200
4 960
3 100
29.04.–01.06. 6 400
5 140
3 240
01.06.–02.08. 6 200
4 960
3 100
02.08.–02.10. 6 400
5 140
3 240
02.10.–22.10. 6 200
4 960
3 100
22.10.–26.10. 6 400
5 140
3 240
26.10.–22.12. 5 840
4 680
2 920
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů. Pobyt pátek–neděle. Ceny neplatí v termínech 10.04.–13.04., 30.04.–03.05., 29.05.–01.06.,
22.10.–26.10.2020.
Relaxační pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2 STANDARD
P
D 5–12 P
06.01.–29.03. 7 950
6 390
3 990
29.03.–29.04. 8 490
6 800
4 260
29.04.–01.06. 8 820
7 110
4 440
01.06.–02.08. 8 490
6 800
4 260
02.08.–02.10. 8 820
7 110
4 440
02.10.–22.10. 8 490
6 800
4 260
22.10.–26.10. 8 820
7 110
4 440
26.10.–22.12. 7 950
6 390
3 990
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Nástup kdykoliv. Pobyt nelze krátit.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Thermal hotel Visegrád**** se nachází cca 40
km od Budapešti, nedaleko Dunaje a v sousedství lesního parku Pilis. Čtyřhvězdičkový hotel nabízí svým
klientům prvotřídní služby, odpočinek a relaxaci, je
vhodný pro rodiny s dětmi.
Hotelová restaurace s terasou a nádherným výhledem na Dunaj podává speciality maďarské kuchyně.
V hotelu můžete využít tyto služby: dětská herna,
animační programy, dětské hřiště.
Jedním z přírodních pokladů Visegrádu je termální
minerální pramen, tato voda je známá svým protizánětlivým účinkem.

R020.216
Hotelové wellness centrum (2. patro) je zásobováno léčivou vodou z pramene, který vyvěrá
nedaleko hotelu.
Bazény: venkovní a vnitřní zážitkové bazény, dětské a termální bazény, venkovní bazén, letní bazén
s terasou.
Saunový park: finská sauna, parní lázeň s bazénkem, aromatická parní lázeň, aroma kabina, zážitkové sprchy, infra sauna.
Ubytování:
Pokoje standard – dvoulůžkové s 1 přistýlkou,
s výhledem na park, se sociálním zařízením, klimatizací, TV, minibarem, sejfem, některé s balkonem.
Pokoje premium s výhledem na Dunaj (za
příplatek).
Rodinné pokoje – pro 2 dospělé osoby a 3 děti do
12 let – dva propojené dvoulůžkové pokoje (cena na
vyžádání v CK).
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuta polopenze
(snídaně a večeře formou bufetu).
Slevy:
1 Dítě do 6 let ZDARMA s polopenzí na přistýlce
nebo v dětské postýlce, v pokoji se 2 dospělými
osobami.
Dětské ceny platí pouze při ubytování se 2 dospělými
osobami v pokoji.

Gotthard Therme Hotel – Szentgotthárd

term
v cenáěly

Hotel Gotthard Therme**** se nachází na pomezí maďarské-rakouské-slovinské hranice ve městě
Szentgotthárd (z Ostravy 470 km, z Brna 310 km). Nabízí svým hostům relaxaci v koupelích se středozemní
atmosférou a gastronomii tří sousedících zemí. Hotel
je spojen krytou chodbou s termálními lázněmi, kde naleznete:
vodní svět St.Gotthard Spa & Wellness s vodní plochou téměř 1500 m2, vybavené unikátními skluzavkami,
perličkovými bazény, saunami, řadou klasických římských
lázní, možnostmi sportovního vyžití, wellness zážitky, středozemní atmosférou (palmy a exotické rostliny).
Saunový svět (za poplatek): finská sauna, bazén,
sauna-bar, finská sauna (venkovní), aromaterapeutická parní kabina, biosauna, parní lázně, infra sauna,
odpočinková místnost.

Příjemná hotelová restaurace s terasou a výhledem
do zahrady nabízí hostům bohaté a zdravé snídaně,
večeře sestavené z regionálních, maďarských a mezinárodních specialit.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje SUPERIOR s možností 1 přistýlky, se sociálním zařízením, TV, trezorem, minibarem a klimatizací. Pokoje jsou prostorné
a elegantně zařízené, některé pokoje mají balkon
nebo terasu.
Za příplatek je možné ubytování v RODINNÉM POKOJI – dvoulůžkový pokoj se 2 přistýlkami.
Stravování: V ceně pobytu je polopenze, snídaně
formou teplého a studeného bufetu, večeře formou bufetu a nebo čtyřchodová večeře (dle obsazenosti hotelu).
Nealkoholické nápoje v čase 7:00–18:00 džusy
z automatu, káva z automatu, čerstvá voda, soda a čaje.

Akce 7=6, 1 noc Zdarma (poslední noc je zdarma),
akce platí celoročně mimo období maďarských
svátků.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,6 EUR/osoba a noc,
platba na místě. Příplatek za pokoj premium s výhledem na Dunaj 430 Kč/ osoba a noc.
V ceně pobytu je zahrnuto: neomezený vstup do
wellness centra: vnitřní a venkovní zážitkové bazény,
dětské a termální bazény, venkovní plavecký bazén,
venkovní letní bazén s terasou, tepidarium, sauny
(finská sauna, parní lázeň, aromatická parní lázeň,
fitness, župan, Wi-Fi.
Akce 4=3, 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2 	 D 6–12 P
P
D 0–6 P
02.01.–31.03. 5 150 2 090 4 120 ZDARMA
03.11.–22.12.
5 150 2 090 4 120 ZDARMA
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů
a saun. Nástup možný kdykoliv. Pobyt nelze krátit.
Akce 5=4, 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2 	 D 6–12 P
P
D 0–6 P
31.03.–30.06. 7 660 3 070 6 130 ZDARMA
01.09.–31.10. 7 660 3 070 6 130 ZDARMA
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí a vstupem do bazénů
a saun. Pobyt nelze krátit. Ceny neplatí v termínech: 10.04.–
13.04., 30.04.–03.05, 29.05.–01.06. a 22.10.–25.10.2020.

enze
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Rekreační pobyt
Termín	L 1/2 	
D 6–12 P
P
02.01.–31.03. 1 720
690
1 380
31.03.–30.06. 1 920
770
1 530
30.06.–19.08. 2 080
830
1 670
22.08.–01.09. 2 080
830
1 670
01.09.–31.10.
1 920
770
1 530
03.11.–22.12.
1 720
690
1 380
Cena za osobu/ 1 noc s polopenzí a vstupem do bazénů a saun. Minimální délka pobytu 2 noci. Ceny neplatí
v termínech: 10.04.–13.04., 30.04.–03.05, 29.05.–01.06.
a 22.10.–25.10.2020.
Prázdniny v termálech 3 noci
Termín	L v 1/2 	 D 6–12 P
P
D 0–6 P
30.06.–19.08. 6 240 2 495 4 990 ZDARMA
22.08.–01.09. 6 240 2 495 4 990 ZDARMA
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů a saun. Pobyt nelze krátit.
Prázdniny v termálech 4 noci
Termín	L v 1/2 	 D 6–12 P
P
D 0–6 P
30.06.–19.08. 8 320 3 330 6 650 ZDARMA
22.08.–01.09. 8 320 3 330 6 650 ZDARMA
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů a saun. Pobyt nelze krátit.

le t

R020.217

ZDARMA Rekreační poplatek 1,7 EUR platba na místě. Pobyt

Slevy:
Dítě do 6 let ZDARMA, při ubytování se 2 dospělými osobami v pokoji. Dětské ceny platí při ubytování
se 2 dospělými osobami.
Příplatky: Příplatek z ubytování v rodinném
pokoji se 2 přistýlkami za 530 Kč/ pokoj a noc.
Zvýhodněný pobyt na 4 noci
Termín	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–10 P D 10–14 P
02.01.–26.06. 6 890
3 450
5 170
26.06.–30.08. 7 370
3 690
5 530
30.08.–22.10.
6 890
3 450
5 170
25.10.–23.12.
6 890
3 450
5 170
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Ceny neplatí v termínech: 10.04.–13.04., 30.04.–
03.05., 29.05.–01.06., 19.08.–23.08.2020.
Zvýhodněný včasný pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–10 P D 10–14 P
02.01.–30.04.
5 170
2 590
3 880
03.05.–29.05.
5 170
2 590
3 880
01.06.–26.06. 5 170
2 590
3 880
26.06.–30.08. 5 530
2 770
4 150
30.08.–22.10.
5 170
2 590
3 880
25.10.–23.12.
5 170
2 590
3 880
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit. Uvedené ceny platí pouze
při objednání pobytu 60 a více dní před nástupem na pobyt. Ceny neplatí v termínech: 10.04.–13.04.
a 19.08.–23.08.2020.

s domácím mazlíčkem je možný, platba 20 EUR/noc
na místě.
V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní
St. Gotthard spa&wellness (plavecký bazén, zážitkový bazén, dětský bazén), v létě venkovní bazén
a skluzavky, zapůjčení županu, Wi-Fi, parkování.
Rekreační pobyt
Termín	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–10 P D 10–14 P
02.01.–26.06. 1 920
960
1 440
26.06.–30.08. 2 050
1 030
1 540
30.08.–22.10. 1 920
960
1 440
25.10.–23.12. 1 920
960
1 440
Cena za osobu/ 1 noc s polopenzí a vstupem do
bazénů. Minimální délka pobytu 2 noci. Ceny neplatí
v termínech: 10.04.–13.04., 30.04.–03.05., 29.05.–01.06.,
19.08.–23.08.2020.
Svátky v termálech
Termín	L 1/2 SUPERIOR	 D 6–10 P D 10–14 P
10.04.–13.04. 6 050
3 090
4 620
30.04.–03.05. 6 050
3 090
4 620
29.05.–01.06. 6 050
3 090
4 620
19.08.–23.08. 6 050
3 090
4 620
22.10.–25.10. 6 050
3 090
4 620
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt nelze krátit.

HUNGUEST HOTEL BÁL RESORT – BALATONALMÁDI
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Hotel Bál Resort**** se nachází pouze 200 m od
Balatonu a hotelové pláže, je obklopen nádherným
parkem.
Hotel má k dispozici soukromou travnatou hotelovou pláž s dětským koutkem, s volejbalovým hřištěm, možností surfování, půjčovnou kajaků, šlapadel.
Kolem celého Balatonu vede cyklostezka pro cyklisty
i in-line bruslaře.

58

Hotel je vhodný pro rodinnou dovolenou i sportovně
aktivní trávení volného času u Balatonu.
V nejvyšším patře hotelu je situovaný kruhový Skylounge bar s nádhernými výhledy na Balaton. Gastronomické požitky hotelovým hostům nabízí hotelová
restaurace spolu s Mistrál barem a terasou, v létě s letním grilováním, večery doprovázené živou hudbou.
Wellness část hotelu nabízí krytý 25 m plavecký
bazén, vířivku, Kneippův chodník, sauny infra a finskou,
parní kabinu, ochlazovací bazének, relaxační zónu.
Hotel má hotelové fitness studio, squash kurty
a tělocvičnu.
Ubytování: Dvoulůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a se sociálním zařízením (max. 3 os.).

R020.218
Rodinné pokoje (dva propojené dvoulůžkové pokoje)
bez možnosti přistýlky, s možností 1 dětské postýlky.
Stravování: v ceně polopenze – snídaně a večeře
formou bufetu.
Slevy:
Dítě do 6 let ZDARMA ubytování s polopenzí se
dvěma dospělými osobami na pokoji. Dětské ceny
uvedené v tabulce platí při ubytování se 2 dospělými
osobami v pokoji.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,70 EUR/osoba a noc
(osoby od 18 let) – platí se při příjezdu. Parkování 3,5 EUR
/ noc venkovní parkoviště, 7 EUR /noc garáž.
Pobyt s menším psem je povolen, za poplatek 24 EUR/
noc na místě.
V ceně všech pobytů je zahrnuto:
Ubytování s polopenzí, neomezený vstup do Vital
Rekreační pobyt
Termín	L 1/2 	 P D 6–12 L	D 6–12 PD 0–6
02.01.–31.03. 1 350 1 090 1 055 695 ZDARMA
31.03.–13.06. 1 550 1 190 1 155 795 ZDARMA
13.06.–21.08. 1 915 1 450 1 390 960 ZDARMA
21.08.–24.10. 1 550 1 190 1 155 795 ZDARMA
24.10.–19.12. 1 350 1 090 1 055 695 ZDARMA
Cena za osobu/ noc s polopenzí a programem, minimální délka pobytu 2 noci. Nástup možný kdykoliv. Uvedené
ceny neplatí v termínu 13.04.2020.

clubu (plavecký bazén, infrasauna, parní kabina,
ochlazovací bazén, vířivka, Kneippův bazén), posilovna, odpočinková místnost, v létě vstup na hotelovou travnatou pláž, zapůjčení županu, Wi-Fi.
AKCE 4=3, 5=4, 1 noc ZDARMA
Termín
4=3
4=3
5=4
5=4
	L 1/2 	
P	L 1/2
P
02.01.–31.03. 4 060 3 270 5 420 4 360
31.03.–09.04. 4 650 3 570 6 195 4 750
13.04.–01.05. 4 650 3 570 6 195 4 750
01.06.–13.06. 4 650 3 570 6 195 4 750
21.08.–23.10. 4 650 3 570 6 195 4 750
24.10.–19.12. 4 060 3 270 5 420 4 360
Cena za osobu /4 noci nebo 5 nocí s polopenzí. Nástup
na pobyt možný u 4 nocí v neděli nebo v pondělí, u 5 nocí
pouze v neděli, pobyt nelze krátit.
Zvýhodněný týdenní pobyt – AKCE 1 noc ZDARMA
Termín	L 1/2 	
P
D 6–12 P D 0–6
02.01.–31.03. 7 990 7 630 3 990 ZDARMA
31.03.–13.06. 9 330 8 190 4 740 ZDARMA
13.06.–21.08. 11 830 9 995 5 990 ZDARMA
21.08.–24.10. 9 330 8 190 4 740 ZDARMA
24.10.–19.12. 7 990 7 630 3 990 ZDARMA
Cena za osobu /7 nocí s polopenzí. Nástup na pobyt
možný kdykoliv, pobyt nelze krátit. Ceny neplatí v termínu
13.4.2020.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
THERMAL HOTEL BALANCE – LENTI

term
v cenáěly
pro r
s dětodiny
mi

Nechte se rozmalovat v jedinečném čtyřhvězdičkovém hotelu (cca 570 km z Prahy, 530
km z Ostravy, 370 km z Brna). Přímo z hotelu se
pohodlně dostanete krytou chodbou do
termálních lázní, nového zážitkového světa
a na letní koupaliště.
Thermal Hotel Balance**** se nachází v pěkném prostředí v sousedství termálních lázní Lenti,
nabízí svým klientům dokonalou relaxaci. V hotelu je
k dispozici restaurace, lobby bar. Ve 4 patře můžete
navštívit sluneční terasu s kouzelným výhledem do
okolní krajiny a hotelové wellness Balance spa,
kde naleznete 4 sauny (finská sauna, aroma sauna,
infra sauna a parní kabina), bazén s podvodní masáží,
na místě je možné zakoupit masáže.

R020.219
Termální lázně – Lenti Thermal Spa: všechny
části lázní jsou dostupné přímo z hotelu
léčivé lázně: plavecký bazén, bazén s léčivou vodou, hydromasážní bazén, dětské brouzdaliště a bazén s teplotou vody 32–34 °C.
letní koupaliště (od května do září): plavecký
bazén, bazén 32–34 °C, bazén s léčivou vodou 36–38 °C,
dětské brouzdaliště, zážitkový bazén (74m dlouhá skluzavka, divoká voda, masážní lehátka…)
krytý zážitkový svět: zážitkový bazén se skluzavkou, dětské zážitkové brouzdaliště, masážní
bazén pro dospělé (krční sprchy, masážní lehátka,
gejzíry), vířivka
saunový svět (za poplatek): aromasauna, 2x finská
sauna, infrasauna, odpočinková místnost, ochlazovací bazén

St. George energy park činí tyto lázně ojedinělými. Hosté mohou společnými účinky léčivé vody
a místa s výjimečnou energií lépe odpočívat a léčit
se. K dispozici je hostům suchá Kneippova stezka
a promenády.
Ubytování: dvoulůžkové pokoje SUPERIOR s možností 1 přistýlky, se sociálním zařízením, TV, sejfem,
minibarem, klimatizací a některé pokoje s balkonem.
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuta polopenze
(snídaně a večeře formou bufetu).
Slevy: Dítě do 4 let ZDARMA, v pokoji se 2 dospělými osobami.
Příplatky: Rekreační poplatek 1,3 EUR/osoba a noc,
platba na místě, parkování 600 HUF/auto a noc.
V ceně pobytu je zahrnuto: ubytování s polopenzí,
uvítací nápoj, sladká půlhodinka každé odpoledne
s dezertem (15:30–16:00 hod.), neomezený
vstup do termálních lázní Lenti, vstup na letní
koupaliště (od května do září), St. George energy
park, neomezený vstup do nových zážitkových lázní,
vstup do hotelového wellnes centra (4 sauny a bazén
s podvodní masáží), vstup do fitness, každý týden
wellnes a sportovní programy dle rozpisu, zapůjčení
županu, dětská herna v lobby a venkovní dětské hřiště,
možnost zapůjčení sportovního vybavení – kola
a hole nordic walking (na 1 hodinu zdarma), Wi-Fi.

Rekreační pobyt
Termín	L 1/2 D 4–10 D 10–12 D 0–4
SUPERIOR	 P
P
06.01.–29.03. 1 620 1 320 1 490 ZDARMA
29.03.–26.04. 1 720 1 320 1 490 ZDARMA
26.04.–14.06. 1 815 1 320 1 490 ZDARMA
14.06.–12.07. 1 915 1 320 1 490 ZDARMA
12.07.–16.08. 2 280 1 320 1 490 ZDARMA
16.08.–30.08. 2 080 1 320 1 490 ZDARMA
30.08.–23.10. 1 780 1 320 1 490 ZDARMA
01.11.–22.11. 1 750 1 320 1 490 ZDARMA
22.11.–23.12. 1 590 1 320 1 490 ZDARMA
Cena za osobu/ noc s polopenzí a vstupem do bazénů.
Nástup možný kdykoliv. Minimální délka pobytu 2 noci.
Dětské ceny platí pouze při ubytování se 2 dospělými
osobami v pokoji. Uvedené ceny neplatí v následujících
termínech: 14.02.–16.02., 13.03.–15.03., 10.04.–13.04.,
29.05.–01.06., 20.08.–23.08.2020.

Hotel Ametiszt – Harkány

R020.220
Příplatky: Rekreační poplatek cca 1,65 EUR, platba
na místě. Pakování před hotelem zdarma, v garáži
za poplatek. Možnost zapůjčení županu v hotelu cca
8 EUR/osoba a pobyt.
V ceně wellness pobytu je zahrnuto: ubytování
se snídaní, uvítací nápoj, wellness v léčebných lázních
(sauna, perličková koupel, pára), parkovné.
V ceně pobytu na 2 noci: 1 x celodenní vstupenka
do lázní.
V ceně pobytu na 3 noci: 2 x celodenní vstupenka
do lázní.

vstup
y

v cednoě lázní

Hotel Ametiszt*** byl otevřen v roce 2006. Na- místě v partnerské restauraci cca 5 min. chůze od hotelu.
chází se v centru města Harkány, na tichém a klidném Slevy: 1 dítě do 2 let zdarma při ubytování se 2 domístě cca 250 m od termálních lázní. Hosté si spělými osobami na pokoji.
mohou odpočinout v nádherně upravené hotelové
zahradě. V celém hotelu platí zákaz kouření. Hotel
nabízí ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových
pokojích, většina moderně zařízených pokojů má
balkon nebo terasu.
Ubytování: dvoulůžkové nebo třílůžkové pokoje se
sociálním zařízením, TV, ledničkou. Většina pokojů
má balkon nebo terasu. Pokoje na poschodí jsou vybaveny klimatizací (za příplatek na místě).
Stravování: v ceně pobytu je zahrnuta snídaně
Termální koupaliště Harkány
(snídaně formou bufetu). Večeře je možné zakoupit na

Wellness pobyt na 2 noci
Termín	L 1/2 nebo 1/3
D 2–12
02.01.–30.06.
1 890
1 450
30.06.–01.09.
2 090
1 590
01.09.–23.12.
1 890
1 470
Cena za osobu/ 2 noci se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
Dětská cena platí pouze pro dítě ubytované se 2 dospělými
osobami v pokoji.
Wellness pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2 nebo 1/3
D 2–12
02.01.–30.06.
2 890
2 190
30.06.–01.09.
3 190
2 390
01.09.–23.12.
2 890
2 190
Cena za osobu/ 3 noci se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
Dětská cena platí pouze pro dítě ubytované se 2 dospělými
osobami v pokoji.

V ceně pobytu na 4 noci a na 5 nocí: 3 x celodenní
vstupenka do lázní.
V ceně pobytu na 7 nocí: 4 x celodenní vstupenka
do lázní.
Wellness pobyt na 4 noci
Termín	L 1/2 nebo 1/3
D 2–12
02.01.–30.06.
3 890
2 950
30.06.–01.09.
4 250
3 190
01.09.–23.12.
3 890
2 950
Cena za osobu/ 4 noci se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
Dětská cena platí pouze pro dítě ubytované se 2 dospělými
osobami v pokoji.
Wellness pobyt na 5 nocí
Termín	L 1/2 nebo 1/3
D 2–12
02.01.–30.06.
4 590
3 450
30.06.–01.09.
5 050
3 790
01.09.–23.12.
4 590
3 450
Cena za osobu/ 5 nocí se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
Dětská cena platí pouze pro dítě ubytované se 2 dospělými
osobami v pokoji.
Wellness pobyt na 7 nocí
Termín	L 1/2 nebo 1/3
D 2–12
02.01.–30.06.
6 340
4 760
30.06.–01.09.
6 990
5 240
01.09.–23.12.
6 340
4 760
Cena za osobu/ 7 nocí se snídaní. Nástup možný kdykoliv.
Dětská cena platí pouze pro dítě ubytované se 2 dospělými
osobami v pokoji.

HOTEL PLATÁN – HARKÁNY

Senio
r 62+
SUper
na 7 n cena
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í
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Hotel Platán se nachází v centru města Harkány cca
200 m od termálních lázní. Hosté mohou relaxovat na velké letní terase nebo za nepříznivého počasí
v prostorné hotelové lobby a denním baru. Hotel nabízí
ubytování v rekonstruovaných pokojích komfort nebo
v nerekonstruovaných pokojích ekonomy.
Ubytování:
Pokoje Comfort *** jsou dvoulůžkové s možností
přistýlky, vybavené TV, telefonem, ledničkou, s vlastím soc. zařízením. Pokoje mají balkon, jsou dostupné
výtahem. K dispozici jsou jednolůžkové pokoje.
Pokoje Economy ** jsou dvoulůžkové pokoje bez
balkonu, s malým rozměrem, oddělené lůžka, malá

Termální koupaliště Harkány

část na poschodí je dostupná na krátkých schodech.
Pokoj je vybavený TV, toaletou, sprchou, telefonem
a ledničkou.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze dle druhu
pobytu. Snídaně formou bufetu, večeře tříchodové
formou menu bez nápojů, salátový bufet.
Slevy:
Zvýhodněná cena pro seniory 62 a více let je
zohledněna v tabulkách.
Děti do 3 let se dvěma dospělými osobami zdarma.
Sleva 50% pro děti 4–9 let na přistýlce.
Sleva 40% pro děti 10–14 let na přistýlce.
Lázeňský pobyt na 3 noci
Termín	L 1/2
P	L 1/1 Senior 62+
comfort comfort comfort comfort
01.03.–30.04. 2 550 2 350 3 000 2 430
30.04.–30.06. 2 950 2 750 3 500 2 810
30.06.–01.09. 3 250 2 950 3 800 3 090
01.09.–13.11.
2 950 2 750 3 500 2 810
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a bonusem, mimo
termíny s příplatkem za svátky: 01.05–02.05., 29.05.–
01.06., 28.07.–01.08., 20.08.–22.08, 01.10.–03.10.
a 23.10.–24.10., v těchto termínech je účtován příplatek za svátky*. Nástup na pobyt je možný kdykoliv.

Bonus:
uvítací nápoj, parkovné na uzavřeném parkovišti, zapůjčení jízdních kol na 3 hod./ osoba a pobyt (pouze
u pokoje typu comfort).
Příplatky:
*Příplatek za svátky u lázeňského pobytu
530 Kč / osoba a pobyt.
Rekreační poplatek 1,60 EUR / osoba a noc, platba
na místě.
Rekreační pobyt se snídaní na 7 nocí
Termín	L 1/2	L 1/2
P
Senior 62+
comfort economy comfort comfort economy
01.03.–18.04. 3 790 2 550 2 850 3 600 2 450
18.04.–23.05. 4 690 2 950 3 490 4 460 2 850
23.05.–29.09. 5 250 3 490 3 950 4 990 3 350
29.09.–10.11. 4 690 2 950 3 490 4 460 2 850
Cena za osobu/ 7 nocí se snídaní a bonusem. Nástup na
pobyt je možný kdykoliv.
Rekreační pobyt s polopenzí na 7 nocí
Termín	L 1/2	L 1/2
P
Senior 62+
comfort economy comfort comfort economy
01.03.–18.04. 5 850 4 600 5 300 5 560 4 390
18.04.–23.05. 6 700 4 950 5 940 6 370 4 750
23.05.–29.09. 7 290 5 550 6 400 6 630 5 350
29.09.–10.11. 6 700 4 950 5 940 6 370 4 750
Cena za osobu/ 7 nocí s polopenzí a bonusem. Nástup
na pobyt je možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně a termální koupaliště v Maďarsku
HOTEL MJUS WORLD RESORT & THERMAL PARK – Körmend
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Pokoj Grand – dvoulůžkový se dvěma přistýlkami,
pohovka, LCD TV, minibar, pracovní stůl, Wi-Fi, trezor
a balkon. Koupelna s king size sprchou, fénem a přírodní koupelnovou kosmetikou.
Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně
a večeře formou bufetu).
Slevy: Dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby.
Příplatky: Rekreační poplatek cca 1,2 EUR/ osoba
a noc – platba na místě. Pobyt se psem není možný.
V případě obsazení pokoje Grand 2 nebo 3 osobami
se platí neobsazené lůžko 100%.

lux
termusní
ály

bazén
ya
v ceněsAuny
Hotel Mjus World Resort**** superior se nachází v oblasti termálních lázní v západním Maďarsku. Nový luxusní hotel je zařízený v elegantním
italském stylu a poskytuje hostům vysokou kvalitu
služeb a maximální pohodlí.
Termální park nabízí 4 plavecké bazény, dvě skluzavky a dětský bazén. Najdete zde i lázně s wellness
prostory s relaxační zónou, restauraci, pizzerii a pekárnu. Pro další zábavu je pro hosty v areálu bowling.
Ubytování:
Pokoj Premium – dvoulůžkový s přistýlkou,
pohovka, LCD tv, Wi-Fi, trezor, balkon. Koupelna
s king size sprchou, fénem a koupelnovou přírodní
kosmetikou.

Víkendový pobyt (pá–ne)
Termín	L 1/2
P
D 2–12 P
PREMIUM nebo GRAND
10.01.–17.05.
3 235
2 560
1 980
29.05.–31.05.
3 960
3 170
1 980
05.06.–28.06. 3 235
2 560
1 980
03.07.–12.07.
3 630
2 905
1 980
28.08.–30.08. 3 630
2 905
1 980
04.09.–29.11.
3 235
2 560
1 980
04.12.–06.12.
3 960
3 170
1 980
11.12.–13.12.
3 235
2 560
1 980
Cena za osobu / 2 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt možný pá–ne. Ceny neplatí v termínech:
12.01.–17.01., 05.04.–17.04., 19.04.–24.04., 26.04.–15.05.,
07.06.–19.06., 18.10.–30.10.2020.

možnost číst všechny noviny a časopisy, které chcete
V ceně pobytu je zahrnuto:
vstup do vnitřních i venkovních bazénů a na ve svém oblíbeném jazyce zdarma, přímo na vašem
tobogány, vstup do saunového světa: turecké počítači, tabletu nebo telefonu, parkování.
lázně, římské lázně, bio sauna, finská sauna, venkovní
pobyt (po–pá)
vířivka, Kneippova stezka, zážitkové sprchy, relaxační Zvýhodněný
Termín	L 1/2
P
D 2–12 P
zóny a saunové rituály, využití posilovny vybavené náPREMIUM nebo GRAND
stroji Technogym, župan, papuče a ručníky, animační 06.01.–03.04. 6 075
4 860
3 960
programy a sportovní aktivity pro dospělé i děti, dět- 06.04.–10.04. 6 540
5 235
3 960
ské herny, vysokorychlostní Wi-Fi, služba „Mjus Press“ 13.04.–24.04. 6 075
4 860
3 960
Prodloužený víkend (čt–ne)
Termín	L 1/2
P
D 2–12 P
PREMIUM nebo GRAND
09.01.–26.04. 4 755
3 805
2 970
30.04.–10.05. 5 940
4 755
2 970
14.05.–17.05.
4 755
3 805
2 970
28.05.–31.05. 5 480
4 385
2 970
04.06.–28.06. 4 755
3 805
2 970
02.07.–30.08. 5 445
4 360
2 970
03.09.–29.11.
4 755
3 805
2 970
03.12.–06.12. 5 480
4 385
2 970
10.12.–20.12.
4 755
3 805
2 970
24.12.–27.12.
5 940
4 755
2 970
Cena za osobu / 3 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů. Pobyt možný čt–ne. Ceny neplatí v termínech: 05.04.–16.04., 07.06.–18.06., 12.07.–27.08.,
18.10.–29.10.2020.

27.04.–08.05. 6 540
5 235
3 960
11.05.–15.05. 6 075
4 860
3 960
18.05.–22.05. 7 000
5 600
3 960
25.05.–05.06. 6 075
4 860
3 960
08.06.–12.06. 7 000
5 600
3 960
15.06.–26.06. 6 075
4 860
3 960
29.06.–10.07. 7 260
5 810
3 960
13.07.–21.08. 8 580
6 865
3 960
24.08.–28.08. 7 260
5 810
3 960
31.08.–16.10. 6 075
4 860
3 960
19.10.–23.10.
6 540
5 235
3 960
26.10.–04.12. 6 075
4 860
3 960
07.12.–11.12.
6 540
5 235
3 960
14.12.–18.12.
6 075
4 860
3 960
21.12.–25.12.
7 000
5 600
3 960
Cena za osobu / 4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů. Pobyt možný po–pá.

HUNGAROSPA THERMAL HOTEL – HAJDÚSZOBOSLÓ
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Palace (13 bzénů s vodní plochou 1 600 m2, vířivky,
skluzavky a další vodní atrakce pro děti a dospělé).
V krytém AQUA PALACE můžete využívat v přízemí
zážitkové bazény, v 1. patře rodinné a dětské bazény,
ve 3. patře plavecký bazén a posilovnu.
Ubytování: komfortně zařízené dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky nebo rodinné pokoje (pro
2 děti), s Wi-Fi, telefonem, trezorem, minibarem,
županem, koupelnou se sociálním zařízením a s balkonem nebo terasou.
Stravování: V ceně pobytu je zahrnuta polopenze, k dispozici je i restaurace, která se nachází
přímo v hotelu.

vstup
y

v cednoě lázní

Komplex léčebných lázní, koupaliště, venkovního
a krytého aquaparku AQUA-Palace tvoří jedno
z největších lázeňských středisek Evropy.
Hungarospa Thermal Hotel se nachází v poklidném prostředí. Má vlastní wellness centrum
s nabídkou procedur, saunu, 3 vnitřní termální bazény s rozdílnou teplotou, venkovní bazén. Hotelová
restaurace nabízí jídla maďarské a mezinárodní kuchyně. Hosté mají přístup ZDARMA do termálních lázní Aqua Palace, vzdálených cca 250m od
hotelu, které zahrnují: vstup do termálních
léčebných lázní (4 venkovní a 3 vnitřní termální
bazény) a vstup do zážitkového areálu Aqua

Slevy:
Dítě do 4 let ZDARMA bez nároku na služby.
Příplatky: Příplatek za pokoj s velkým balkonem od
01.05.–16.09.2020 je 100 Kč/ pokoj a noc. Příplatek za dvoulůžkový pokoj s fixní přistýlkou v termínu
28.06.–14.09.2020, při obsazení 2 osobami, cena na
vyžádání. Rekreační poplatek 1,7 EUR/osoba a noc,
platba na místě.
V ceně wellness pobytu je zahrnuto:
ubytování s polopenzí, volný vstup do hotelových
termálních bazénů (3 vnitřní,1 venkovní), finská
sauna, infrasauna, parní kabina, vstup do největšího
termálního komplexu v Evropě: termální léčebné
bazény, plavecký bazén, venkovní bazény v letním
období a zážitkově zábavného areálu Aquapalace (cca 3 min.chůze) – vnitřní bazény (kromě dne
odjezdu), zapůjčení županu, parkování.
Wellness pobyt na 2 noci
Termín	L v 1/2
P
D 4–12 P
04.01.–30.04. 2 580
1 970
1 370
30.04.–28.06. 3 030
2 220
1 370
28.06.–14.09. 3 310
2 330
1 670
14.09.–01.11. 3 030
2 220
1 370
01.11.–22.12.
2 670
2 020
1 370
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů.

Wellness pobyt na 3 noci
Termín	L v 1/2
P
D 4–12 P
04.01.–30.04. 3 870
2 950
2 050
30.04.–28.06. 4 550
3 330
2 050
28.06.–14.09. 4 970
3 495
2 495
14.09.–01.11. 4 550
3 330
2 050
01.11.–22.12.
3 995
3 030
2 050
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do
bazénů.
Wellness pobyt na 4 noci
Termín	L v 1/2
P
D 4–12 P
04.01.–30.04. 5 080
3 930
2 740
30.04.–28.06. 5 950
4 430
2 740
28.06.–14.09. 6 370
4 630
3 330
14.09.–01.11. 5 950
4 430
2 740
01.11.–22.12.
5 220
4 040
2 740
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů.
Wellness pobyt na 5 nocí
Termín	L v 1/2
P
D 4–12 P
04.01.–30.04. 6 360
4 910
3 420
30.04.–28.06. 7 440
5 540
3 420
28.06.–14.09. 7 970
5 790
4 160
14.09.–01.11. 7 440
5 540
3 420
01.11.–22.12.
6 530
5 050
3 420
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí a vstupem do
bazénů. Uvedené ceny všech pobytů neplatí v termínech: 10.04.–13.04., 01.05.–03.05., 29.05.–01.06.,
20.08.–23.08., 23.10.–25.10.2020, pro tyto termíny cena
na vyžádání.

Příplatky:
Rekreační poplatek 1,7 EUR osoba/ den, platba na
místě. Pobyt se psem není možný.
V ceně lázeňského pobytu je zahrnuto:
ubytování s polopenzí, neomezený vstup do
léčebného a wellness centra Medical Spa

v hotelu Béke (termální bazény, bazén s vodními
atrakcemi, dětský bazén, saunový svět – parní
lázně, finská sauna, infrasauna, vířivka, solná
jeskyně a plavecký bazén 01.05.–30.09.2020),
zapůjčení županu, parkovné, Wi-Fi připojení
k internetu.

Lázeňský pobyt na 2 noci
Termín
HOTEL BÉKE	 HOTEL APOLLO	 D 4–12
	L v 1/2 P 12–18	L v 1/2 P 12–18 P
03.01.–01.04. 3 570 2 310 3 170 2 640 1 320
01.04.–01.07. 3 895 2 640 3 895 2 640 1 320
01.07.–01.09. 4 160 2 640 4 160 2 640 1 320
01.09.–01.11. 3 895 2 640 3 895 2 640 1 320
01.11.–21.12. 3 63O 2 640 3 240 2 640 1 320
Cena za osobu/ 2 noci s polopenzí a vstupem do bazénů v hotelu Béke.
Lázeňský pobyt na 3 noci
HOTEL BÉKE	 HOTEL APOLLO	 D 4–12
Termín
	L v 1/2 P 12–18	L v 1/2 P 12–18 P
03.01.–01.04. 5 350 3 470 4 755 3 960 1 320
01.04.–01.07. 5 840 3 960 5 840 3 960 1 320
01.07.–01.09. 6 240 3 960 6 240 3 960 1 320
01.09.–01.11. 5 840 3 960 5 840 3 960 1 320
01.11.–21.12. 5 450 3 960 4 850 3 960 1 320
Cena za osobu/ 3 noci s polopenzí a vstupem do bazénů v hotelu Béke.

Lázeňský pobyt na 4 noci
HOTEL BÉKE	 HOTEL APOLLO	 D 4–12
Termín
	L v 1/2 P 12–18	L v 1/2 P 12–18 P
03.01.–01.04. 6 600 4 620 6 070 5 280 1 320
01.04.–01.07. 7 260 5 280 7 260 5 280 1 320
01.07.–01.09. 7 920 5 280 7 920 5 280 1 320
01.09.–01.11. 7 260 5 280 7 260 5 280 1 320
01.11.–21.12. 6 740 5 280 6 210 5 280 1 320
Cena za osobu/ 4 noci s polopenzí a vstupem do bazénů v hotelu Béke.
Lázeňský pobyt na 5 nocí
HOTEL BÉKE	 HOTEL APOLLO	 D 4–12
Termín
	L v 1/2 P 12–18	L v 1/2 P 12–18 P
03.01.–01.04. 8 250 5 780 7 590 6 600 1 320
01.04.–01.07. 9 080 6 600 9 080 6 600 1 320
01.07.–01.09. 9 895 6 600 9 895 6 600 1 320
01.09.–01.11. 9 080 6 600 9 080 6 600 1 320
01.11.–21.12. 8 420 6 600 7 760 6 600 1 320
Cena za osobu/ 5 nocí s polopenzí a vstupem do bazénů v hotelu Béke. Pobyt lze prodloužit na 6 nocí za
příplatek.

Hotel Béke a Hotel Apollo – Hajdúszoboszló

term
ály
v cenaěsauny

Hotel Béke

Hotel BÉKE**** je obklopený zelení a nachází se
cca 200 m od termálních lázní a krytého aquaparku
AQUA Palace.
Je vzdálený cca 10 min. pěší chůze od centra města.
K dispozici je hotelové wellness centrum na
ploše 3 000 m2 (termální bazény, bazén s vodními
atrakcemi, dětský bazén, saunový svět – parní lázně,
finská sauna, infrasauna, vířivka, solná jeskyně).
Možnost půjčení kol, fitnescentrum a venkovní kurty
pro nohejbal, volejbal, badminton, dětský koutek.
Hotel APOLLO**** je propojen chodbou s hotelem Béke, kde hosté mohou neomezeně využívat
léčebné a wellness centrum na ploše 3 000m2
v hotelu Béke(vnitřní a venkovní termální bazény a jiné).
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Hotel Apollo

Ubytování:
v hotelu Béke: ve dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, klimatizací, LCD/TV, telefonem,
minibarem. S výjimkou dvou pokojů mají všechny
pokoje balkon. V celém hotelu je zákaz kouření.
v hotelu Apollo: ve dvoulůžkových pokojích
nebo rodinných pokojích (dvě ložnice) pro rodiny až
se 3 dětmi, se sociálním zařízením, fénem, TV, mini
barem, trezorem, telefonem a Wi-Fi připojením.
Stravování:
v ceně pobytu je zahrnuta polopenze – snídaně
a večeře formou bufetu v Hotelu Béke (20m).
Slevy: dítě do 4 let ZDARMA bez lůžka s polopenzí
se dvěma dospělými osobami na pokoji.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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VILA NEDA – MAKARSKÁ
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a jednou přistýlkou, kuchyňský kout vybavený základním nádobím na vaření, vlastní sociální zařízení,
terasa (u studia v přízemí) nebo balkon (ve 3. patře).
Ve 3. patře již s novou klimatizací (za příplatek).
Studio 1/3+2: 2 místnosti, ložnice s manželským
lůžkem a 1 lůžkem se sociálním zařízením s výhledem
na Biokovo, přes chodbu obývací pokoj s kuchyňským
koutem vybaveným nádobím na vaření, rozkládací
gauč pro 2 osoby, TV, klimatizace (za poplatek) a balkon
s výhledem na moře. Studio se nachází ve 3. poschodí.
Apartmán 1/4+1: dvoupokojový, ložnice se 2 lůžky
a 1 přistýlkou (pouze pro dítě do 8 let), prostorný
obývací pokoj s kuchyňskou linkou a se 2 lůžky, mikrovlnná trouba, koupelna s WC, TV/SAT, balkon nebo
terasa. Apartmán ve 3. poschodí má balkon s výhledem na moře (venkovní posezení – stůl a 4 židle),
apartmán v přízemí má terasu s posezením.
Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňském
koutu studia nebo apartmánu (rychlovarná konvice,
lednice, základní nádobí). Za příplatek polopenze
v restauraci MARA (kontinentální snídaně, večeře výběr
z menu). Polopenze – 2 890 Kč/osoba a týden. Děti
do 7 let – 2 290 Kč/dítě a týden. Večeře – 1 890 Kč/
osoba a týden, děti do 7 let – 1 390 Kč/dítě a týden.
Pláž: překrásná dlouhá bílá oblázková pláž s piniemi
s postupným vstupem do moře, vhodná pro děti.

Slevy: Sleva 10% do 29.02.2020
Sleva 6% do 31.3.2020
Slevy (vlastní doprava):
* 1 dítě do 8 let na přistýlce (jako 5. osoba) ZDARMA
** 1 dítě do 6 let na přistýlce (jako 5. osoba) ZDARMA
Slevy (autobusová doprava):
∙ ubytování pro 1 dítě do 6 let ZDARMA (ve
studiu 1/3+2 na přistýlce jako 5. osoba) ∙ dítě platí
dopravu 2 690 Kč.

v 1. patře je možné si připlatit klimatizaci. Ze studií
není výhled na moře.
Apartmán 1/4+2 – komfortně zařízený dvoupodlažní (s možností 2 přistýlek za poplatek – rozkládací
gauč) se nachází ve 2. a 3. patře vily. Třípokojový
apartmán tvoří obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby a TV/SAT, kuchyňka vybavená mikrovlnnou troubou, kávovarem, jídelním stolem, sociální
zařízení, ventilátor a lodžie. V patře je menší dvoulůžSleva
kový pokoj s ventilátorem a výhledem na hory a větší
1
0
do 29
%
dvoulůžková ložnice s možností 1 přistýlky, s TV/SAT,
.02.
ventilátorem a balkonem s výhledem na moře
PODGORA je malebné přímořské letovisko na Ma- a Podgoru. V apartmánu lze připlatit 2x klimatizaci
karské riviéře chráněné masívem Biokovo, 7 km (1x v kuchyni, 1x v ložnici v patře). U apartmánu
1/4 v ceně parkování.
jihovýchodně od Makarské.
VILA MIRJANA
Poloha: nachází se 30 m od moře a centra, 200
metrů od pláže. Parkování je možné zdarma cca
100 – 200 m od vily.
Ubytování:
2 dvoulůžková studia (1/2) umístěná v přízemí
a v 1. patře samostatné vilky. Studio v přízemí
má ložnici s 2 oddělenými lůžky, studio v 1. patře
s manželskou postelí. Obě studia jsou vybavena televizí, ventilátorem, kuchyňským koutem, sociálním
zařízením a menším posezením před studií. U studia

Stravování: vlastní – příprava jídel v kuchyňce studia, apartmá. Za příplatek polopenze v restauraci
KLEMIČ, která je vzdálená cca 150 m od vily.
Polopenze – 2 990 Kč/osoba a týden. Děti do 12
let – 2 490 Kč/dítě a týden.
Pláž: velmi pěkná oblázková pláž 200 m po promenádě, s pozvolným vstupem do moře, vhodné
zejména pro děti.
Nástupní místa: Karviná, Havířov, Ostrava, Nový Jičín,
Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Praha,
Humpolec, Jihlava, Písek, České Budějovice.
Slevy: Sleva 10% do 29.02.2020.
Sleva 5% do 31.03.2020.

Sleva
10 %
d
o 29.0
2.

St – d
Ap – d ítě do 6 le
ítě do t
8 let
ZDARMA

Poloha: dobře a vkusně zařízená studia a apartmány
se nacházejí v klidné části na Makarské. Vila je vzdálena cca 390 m od pláže a 600 m od centra.
Studia a apartmány ve 3. poschodí vily mají výhled na moře a také překrásný výhled na Makarskou
a okolní ostrovy Hvar a Brač.
Studia a apartmány v přízemí mají terasu s posezením (stůl a židle).
Vybavení: parkování u vily zdarma, Wi-Fi (zdarma)
Ubytování:
Studio 1/2: jednopokojové s manželským lůžkem,
kuchyňský kout vybavený základním nádobím na vaření, sociální zařízení, terasa nebo balkon. Ve 3. patře
již s novou klimatizací (za příplatek).
Studio 1/2+1: jednopokojové s manželským lůžkem

VLASTNÍ DOPRAVA – 7 NOCÍ
CENA ZA CELÉ STUDIO (APARTMÁN)
Termín
St 1/2 St 1/2+1 St 1/3+2** Ap 1/4*
13. 06.–20. 06. 5 390 6 590
7 690
9 190
20.06.–27.06. 6 490 7 690
9 490 10 390
27.06.–04.07. 7 790 9 490 11 690 11 990
04.07.–01.08. 7 890 9 690 12 390 12 990
01.08.–08.08. 7 790 9 590 11 790 12 990
08.08.–15.08. 7 590 9 490 11 590 12 690
15.08.–22.08. 7 290 8 790
9 990 10 990
22.08.–29.08. 5 990 6 990
8 690
9 290
29.08.–05.09. 5 590 6 490
7 690
8 990
05.09.–12.09. 5 390 6 290
7 590
8 790
12.09.–19.09. 4 990 6 190
7 190
8 590
Cena je uvedena za celé studio nebo apartmá/týden
s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota. U studia 1/3+2 je cena uvedena za 4 osoby, 5. osoba
platí přistýlku.
§

Nástupní místa: Karviná, Havířov, Ostrava, Nový Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Vyškov, Brno, Praha,
Humpolec, Jihlava, Písek, České Budějovice
Příplatky: ∙ klimatizace 5 EUR/den/studio nebo
apartmán (platba na místě)
• Cestovní pojištění – 260 Kč/osoba a týden (děti
narozené po 1.1.2006 – 150 Kč/týden)
10 DENNÍ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY – 7 NOCÍ
CENA ZA OSOBU
Termín
St 1/2 St 1/2+1 St 1/3+2 Ap 1/4
12.06.–21.06. 5 390 4 890 4 690 4 990
19.06.–28.06. 5 990 5 290 5 090 5 290
26.06.–05.07. 6 590 5 890 5 690 5 890
03.07.–12.07. 6 640 5 990 5 790 5 990
10.07.–19.07. 6 590 5 990 5 790 5 990
17.07.–26.07. 6 590 5 990 5 790 5 990
24.07.–02.08. 6 650 5 990 5 790 5 990
31.07.–09.08. 6 590 5 890 5 690 5 990
07.08.–16.08. 6 490 5 890 5 690 5 890
14.08.–23.08. 6 350 5 690 5 290 5 690
21.08.–30.08. 5 790 5 190 4 890 5 090
28.08.–06.09. 5 490 4 890 4 690 4 990
04.09.–13.09. 5 390 4 790 4 590 4 890
11.09.–20.09. 5 290 4 790 4 490 4 890
Cena na osobu a 7 nocí (10 dní) s autobusovou dopravou, s vlastní stravou a pobytovou taxou. Studio
1/3+2 musí být obsazeno minimálně 4 osobami.
§

VILA MIRJANA – PODGORA

R020.226

VLASTNÍ DOPRAVA – 7 NOCÍ
CENA ZA CELÉ STUDIO (APARTMÁN)
Termín
St 1/2 St 1/2 	Ap 1/4	Ap 1/4
přízemí v patře		
P
30.05.–20.06. 5 790 5 990 11 790 1 990
20.06.–27.06. 6 890 6 990 12 990 1 990
27.06.–04.07. 6 990 7 690 14 990 1 990
04.07.–08.08. 7 890 7 990 15 490 1 990
08.08.–22.08. 6 890 6 990 13 990 1 990
22.08.–19.09. 5 790 5 990 11 790 1 990
Cena je uvedena za celé studio nebo apartmá/týden
s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota.
§

Příplatky:
přistýlka v apartmánu 1/4+(2) – 1 990 Kč/týden
(u vlastní dopravy).
Klimatizace 5 EUR/den/studio nebo apartmán ∙ 2x klimatizace 8 EUR/ den/apartmán – platba na místě.
Ceny nezahrnují: cestovní pojištění 260 Kč/osoba
a týden (děti narozené po 1.1.2006 – 150 Kč/týden).
10denní autobusové zájezdy – 7 nocí 
cena za osobu
Termín
St 1/2 St 1/2 	Ap 1/4	Ap 1/4
přízemí v patře		
P
12.06.–21.06. 5 890 5 990 5 990 4 680
19.06.–28.06. 6 140 6 190 6 190 4 680
26.06.–05.07. 6 490 6 590 6 490 4 680
03.07.–12.07.
6 640 6 690 6 690 4 680
10.07.–19.07.
6 640 6 690 6 690 4 680
17.07.–26.07.
6 640 6 690 6 690 4 680
24.07.–02.08. 6 640 6 690 6 690 4 680
31.07.–09.08. 6 640 6 690 6 690 4 680
07.08.–16.08. 6 390 6 490 6 490 4 680
14.08.–23.08. 6 390 6 490 6 490 4 680
21.08.–30.08. 5 890 5 990 5 990 4 680
28.08.–06.09. 5 690 5 790 5 790 4 680
11.09.–20.09. 5 690 5 790 5 790 4 680
Cena za osobu a 7 nocí (10 dní) s autobusovou dopravou,
s vlastní stravou a pobytovou taxou.
§

POKOJE S POLOPENZÍ a apartmány – BAŠKA VODA

Sleva
do 3 %
29.02
.

pokoje s polopenzí
Poloha: privátní pokoje, se nacházejí v soukromých
vilách po celém pobřeží letoviska Baška Voda, ve
vzdálenosti 100 až 600 m od pláže.
Ubytování: Privátní pokoje I. kategorie jsou
dvoulůžkové vkusně zařízené, s vlastním sociálním
zařízením a možností jedné přistýlky.
Stravování: U privátních pokojů je stravování formou polopenze – snídaně formou bufetu a večeře
formou bufetu, která je servírována v restauraci Šebin.
K večeři vždy jeden nápoj zdarma – sklenka vína,
piva nebo nealko.
Slevy u privátních pokojů:
1 dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na lůžko a stravu
dítě od 3 do 12 let s jedním dospělým – 10% z ceny

dospělé osoby na lůžku
Sleva 3% do 29.02.2020 – nevztahuje se na
přistýlku.
STUDIA A APARTMÁNY
Poloha: privátní studia a apartmány se nacházejí
v soukromých vilách po celém pobřeží letoviska Baška
Voda, ve vzdálenosti 100 až 600 m od pláže.
Ubytování:
Studio 1/2: pokoj se 2 lůžky s kuchyňským koutem
vybaveným základním nádobím, vlastní sociální zařízení, balkón nebo terasa.
Studio 1/2+1: pokoj se 3 lůžky (stejné vybavení jako
u studia 1/2).
Apartmán 1/2+1: ložnice se 2 lůžky a obývací pokoj s 1 přistýlkou a vybaveným kuchyňským koutem,
vlastní sociální zařízení, balkón nebo terasa.
Apartmán 1/2+2: ložnice se 2 lůžky a obývací pokoj
se 2 přistýlkami a vybaveným kuchyňským koutem,
vlastní sociální zařízení, balkón nebo terasa.
Apartmán 1/4: 2 ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj
s vybaveným kuchyňským koutem, vlastní sociální
zařízení, balkón nebo terasa.
Apartmán 1/4+1: 2 ložnice se 2 lůžky, obývací pokoj s 1 přistýlkou a vybaveným kuchyňským koutem,
vlastní sociální zařízení, balkón nebo terasa.
Stravování: U privátních studií a apartmánů

R020.227
je stravování vlastní – příprava jídel v kuchyňce
studia nebo apartmánu.
Příplatky u studií a apartmánů:
snídaně 1 390 Kč/osoba a týden
večeře 2 090 Kč/osoba a týden
Slevy u studií a apartmánů:
1 dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na lůžko
Pláž: oblázková pláž s postupným vstupem do moře,
obklopená borovými lesy a olivovými háji.
Sleva 3% do 29.02.2020 – nevztahuje se na
příplatky.
Ceny nezahrnují:
Cestovní pojištění 260 Kč/osoba a týden (děti narozené po 1.1.2006 – 150 Kč/týden) · dopravu
Doprava: Vlastní nebo autobusem za 2 690 Kč/osoba
(odjezd z ČR v pátek, příjezd do ČR v neděli).

POKOJE S POLOPENZÍ
Termín	L	
D 3–12 P
P
02.05.–30.05. 3 580
2 690
3 220
30.05.–20.06. 4 380
3 280
3 940
20.06.–04.07. 4 970
3 720
4 470
04.07.–18.07.
5 370
4 020
4 830
18.07.–15.08. 5 770
4 320
5 190
15.08.–22.08. 5 370
4 020
4 830
22.08.–29.08. 4 970
3 720
4 470
29.08.–12.09. 4 380
3 280
3 940
12.09.–03.10. 3 580
2 690
3 220
Cena je uvedena na osobu/7 nocí v pokoji s polopenzí
a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota.
§
STUDIA A APARTMÁNY S VLASTNÍ STRAVOU
Termín
Studio	Apartmán
1/2 1/2+1 1/2+1 1/2+2 1/4 1/4+1
02.05.–30.05. 4 580 5 830 7 070 8 320 9 360 10 820
30.05.–20.06. 5 830 7 280 8 530 9 980 11 020 12 480
20.06.–04.07. 6 660 8 320 9 570 11 230 11 900 14 140
04.07.–18.07. 7 280 9 570 10 820 12 480 14 560 15 810
18.07.–15.08. 8 320 10 400 11 440 13 520 15 600 16 640
15.08.–22.08. 7 280 9 570 10 820 12 480 14 560 15 810
22.08.–29.08. 6 660 8 320 9 570 11 230 11 900 14 140
29.08.–12.09. 5 830 7 280 8 530 9 980 11020 12 480
12.09.–03.10. 4 580 5 830 7 070 8 320 9 360 10 820
Cena je uvedena za celé studio, apartmá/7 nocí s vlastní
stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota–sobota.
§

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Lázně
a termální
koupaliště
Všeobecné podmínky
pro účastníky
zájezdů
a pobytů v Maďarsku
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti cestovní
kanceláře DCK Rekrea Ostrava s.r.o., IČO: 2579178, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava (dále
jen„CK“) a zákazníka ze:
- smlouvy o zájezdu (dále jen„SoZ“);
- ze smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu.
1.2. CK informuje zákazníka o tom, k jaké smlouvě směřuje jejich předsmluvní komunikace nejpozději před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, nebo před uzavřením SoZ. CK
pro tyto účely předá zákazníkovi příslušný formulář (dále jen„vzorový formulář“), který musí
obsahovat informaci, zda se jedná o zájezd a informaci o způsobu právní ochrany zákazníka.

5.4. Zvýšení ceny o více jak 8 % dává zákazníkovi právo odstoupit od SoZ bez zaplacení
odstupného.
/Snížení/
5.5. Jestliže dojde mezi uzavřením SoZ a zahájením zájezdu ke snížení výše uvedených nákladů,
má zákazník právo na snížení ceny.
5.6. Snížení ceny se vypočte takto: poměrově snížené náklady oproti předpokládaným
nákladům.
5.7. V případě snížení ceny má pořadatel právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má být zákazníkovi vrácena. Na žádost zákazníka je CK povinna tyto
skutečné administrativní náklady doložit.

1.1. CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základě platné a účinné SoZ, jejíž obsah je v praxi rozdělen do několika dokumentů: (I.) SoZ (formulář), (II.) tyto VOP a (III.) popis zájezdu v katalogu
CK nebo jiném nabídkovém materiálu včetně jejich on-line verzí) (dále jen „Smluvní rámec“
nebo„SoZ“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text formulářové SoZ
(přihlášky) má přednost před VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém
textu. CK si vyhrazuje právo měnit před uzavřením SoZ podrobné vymezení zájezdu.
1.2. SoZ mohou tvořit také samostatné smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb cestovního
ruchu. V takovém případě jsou tyto smlouvy a s nimi související popisy v nabídkových materiálech součástí Smluvního rámce se všemi s tím spojenými důsledky. Vše, co platí pro
formulářovou SoZ, se použije přiměřeně na jednotlivé smlouvy.
1.3. Není-li SoZ uzavřena v písemné podobě, vydá CK zákazníkovi potvrzení o zájezdu v textové
podobě, např. v pdf, CK předá zákazníkovi potvrzení o zájezdu.
1.4. Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je ubytovací poukaz – voucher, který zákazník
obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu vč. všech případných doplňkových služeb, které si
objednal.

6.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje
o změně je CK povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od SoZ.
6.2. Nutí-li vnější okolnosti CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních
služeb nebo nemůže-li CK splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CK zvýšení
ceny zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit
od SoZ ve lhůtě podle SoZ, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku.
Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu.
Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží CK zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové
podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník
odstoupit od SoZ, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od SoZ, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v určené lhůtě, platí, že
se změnou závazku souhlasí.
6.3. Jestliže se v situaci podle 6.2 v důsledku změny závazku z SoZ sníží jakost nebo náklady
zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu.

A. ZÁJEZD
1. SMLOUVA O ZÁJEZDU

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření SoZ. SoZ je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK závazně potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení
nabídky zájezdu se považuje:
- podpis předložené formulářové SoZ zákazníkem ve lhůtě určené CK;
- potvrzení závazné objednávky v online rezervačním systému CK;
- zakliknutí pole„závazná objednávka“ v online rezervačním systému jednotlivého poskytovatele služeb cestovního ruchu do 24 hodin po potvrzení rezervace první služby cestovního
ruchu u jiného poskytovatele;
- jiný výslovný souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycený v emailové, telefonické nebo
jiné komunikaci.
2.2. SoZ je účinná:
zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve lhůtě stanovené CK;
nebo potvrzením zákazníkem podepsané SoZ (formulář) zástupcem CK.
2.3. Zákazník svým podpisem SoZ osvědčuje že:
a) mu byly spolu s návrhem SoZ zaslány všeobecné obchodní podmínky CK, které tvoří nedílnou součást SoZ, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi
všichni zákazníci souhlasí,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
c) mu byl předán doklad o pojištění CK proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb.,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně
přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
f) mu byl předán kontakt na místního zástupce CK,
g) je oprávněn SoZ uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob a že tyto další cestující
osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud zákazník uzavírá
smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého
na všech částech zájezdu.
2.4. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch třetích osob, odpovídá jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných
informací.
2.5. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové SoZ uvedeno jinak, zájezdy CK
nejsou vhodné pro osoby s omezenou schopností pohybu.
2.6. Není-li v podrobném vymezení zájezdu nebo ve formulářové SoZ uvedeno jinak, jsou služby
delegáta, resp. průvodce poskytovány v českém nebo slovenském jazyce.
3. PODROBNÉ POKYNY A DOKLADY PRO CESTU

3.1. CK doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu
podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje
o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, a které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením
SoZ. Ve stejné lhůtě předá CK zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní doklady,
zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li SoZ uzavřena
v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CK uvedené povinnosti již při
uzavření SoZ.
4. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A ZPŮSOB PLATBY

4.1. Cena zájezdu je celkovou cenou, která je stanovena včetně daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění a veškerých případných dalších nákladů. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením SoZ, uvede CK druh dalších nákladů, jež mohou
zákazníkovi ještě vzniknout.
4.2. Cena zájezdu a cena dalších objednaných doplňkových služeb je uvedena v SoZ.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
4.3. Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu nebo jiném
nabídkovém textu v části:„V ceně zahrnuto“.
4.4. Cena nezahrnuje platby a poplatky, které nejsou v ceně zájezdu a hradí se na místě.
4.5. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
• zálohu – 50 % ceny zájezdu při uzavření SoZ;
• doplatek ceny zájezdu nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu.
4.6. V případě neuhrazení doplatku ceny má CK právo odstoupit od SoZ. Vyřazený zákazník bude
v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné dle článku 10. mu
bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoZ.
4.7. V případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím
služeb je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu již při uzavření SoZ.
4.8. Cenu zájezdu může zákazník uhradit přímo CK (na místě v hotovosti nebo platební kartou
– pokud ji CK akceptuje, bankovním převodem či složenkou) nebo u k tomu zmocněného
zástupce CK. Podrobné informace o způsobu platby jsou uvedeny v pokynech při potvrzení
rezervace.
4.9. Zákazníkova finanční povinnost je splněna dne, kdy je finanční plnění připsáno na účet CK,
resp. v den, kdy CK finanční plnění obdrží.
4.10. V případě platby poukázkami či dárkovými poukazy, které poskytuje zaměstnavatel na
příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen omezené množství těchto poukázek (do 50% ceny
SoZ) a jen pokud to CK akceptuje. Poukázky lze uplatnit pouze v provozovně CK a na zájezdy
pořádané CK. Poukázky lze uplatnit pouze v plné nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit za peníze, a to ani v případě zákazníkova odstoupení od SoZ či zrušení zájezdu
ze strany CK.
5. ZMĚNA CENY ZÁJEZDU

/Zvýšení/
5.1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu, jestliže se zvýší tyto náklady: a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie, b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty ze služeb cestovního ruchu poskytovaných podle
SoZ třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou, nebo c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu.
5.2. Zvýšení ceny se vypočte takto: poměrově zvýšené náklady oproti předpokládaným
nákladům.
5.3. CK doručí oznámení o zvýšení ceny v textové podobě zákazníkovi nejpozději dvacátý den
před zahájením zájezdu. V oznámení CK uvede důvod zvýšení ceny a výpočet zvýšení.
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6. ZMĚNA SMLOUVY

7. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY

7.1. Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna
v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas oznámení v textové
podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením
zájezdu.
7.2. CK nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením SoZ; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně
vynaložené na postoupení SoZ, a tyto náklady zákazníkovi doloží.
7.3. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny
zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CK v souvislosti se změnou v osobě
zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CK a poplatek za změnu
letenky).
7.4. Zákazník může provést změny v SoZ nejpozději do 30 kalendářních dnů před termínem
odjezdu zájezdu nebo nástupem na pobyt za manipulační poplatek 300 Kč/osoba. Za změnu
v SoZ se považuje: změna účastníka pobytu, změna ubytovacího zařízení, změna délky ubytování nebo zájezdu, termín odjezdu nebo délky ubytování nebo zájezdu, termín odjezdu
nebo nástupu na ubytování, způsob přepravy atd. Pozdější změny se mohou provést jedině
po odstoupení od SoZ za stanovených storno podmínek bod 9. a při současném sepsání nové
SoZ. V případě změny termínu a pozdějšímu stornování SoZ zákazníkem se počítají kalendářní dny odstoupení od smlouvy k prvotnímu termínu SoZ.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, avšak CK jen tehdy, byl-li
zájezd zrušen, anebo porušil-li zákazník svou povinnost.
8.2. CK může zájezd zrušit:
a) pro nedosažení minimálního počtu zákazníků. Není-li výslovně ujednáno jinak, je realizace zájezdu podmíněna dosažením minimálního počtu 36 zákazníků na turnus; oznámení o nedosažení minimálního počtu zákazníků je CK povinna dát ve lhůtě: 1. dvacet
dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před
zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před
zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny;
b) jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti.
8.3. Zákazník porušuje svou povinnost zejména tím, že včas nezaplatí zálohu, doplatek nebo
celou cenu zájezdu, nedostaví se včas na místo odjezdu, nedodržuje opakovaně pokyny
vedoucího zájezdu nebo jinak závažně narušuje průběh cesty nebo pobytu.
8.4. Zákazník je povinen uhradit CK v souvislosti s odstoupením odstupné ve výši podle bodu
9 níže.
8.5. Zákazník odstupné nehradí, jestliže důvodem odstoupení je: a) CK zvýší cenu zájezdu o více
než osm procent; b) vnější okolnosti nutí CK podstatně změnit některou z hlavních náležitostí služeb cestovního ruchu zahrnutých v zájezdu; c) CK nemůže splnit zvláštní požadavky
zákazníka, které přijala; d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí
nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování
zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; e) CK odstoupila poté,
co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků; f) CK odstoupila poté, co jí
v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila
zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. V těchto případech je CK
povinna zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od SoZ,
vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospěch. V situaci podle písm. d), e)
a f) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody.
8.6. Účinky odstoupení od SoZ nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.
9. ODSTUPNÉ (STORNO)

9.1. Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu podle článku 5.2 nesnížené o slevy,
dále z počtu dnů mezi odstoupením od SoZ a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CK. Začátkem zájezdu se rozumí začátek poskytování služeb cestovního ruchu
zahrnutých do zájezdu.
Výše odstupného za každou osobu činí:
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 10% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení
zájezdu v době od zaplacení do 46 kalendářních dnů před stanoveným termínem nástupu
na zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 15% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení
zájezdu v době od 45 do 29 kalendářních dnů před stanoveným termínem nástupu na
zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 30% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení
zájezdu v době od 28 do 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem nástupu na
zájezd (pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 50% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 14 do 8 kalendářních dnů před stanoveným termínem nástupu na zájezd
(pobyt, čerpání služby).
• skutečně vzniklé náklady nejméně však 80% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení
zájezdu v době od 7 do 3 kalendářních dnů před stanoveným termínem nástupu na zájezd
(pobyt, čerpání služby).
• 100% z celkové ceny zájezdu dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 2 kalendářních dnů
a méně před stanoveným termínem nástupu na zájezd (pobyt, čerpání služby).
9.2. Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího
odstoupení od SoZ zájezd nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.
9.3. Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb.
9.4. Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na
odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud
zaplacenou úhradu sníženou o odstupné, nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi
odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho, která z pohledávek bude vyšší.
9.5. Pokud součástí zájezdu není letecká přeprava, a tudíž cena letenek není zahrnuta do ceny
zájezdu, a CK přesto pro zákazníka v souladu se SoZ zajišťuje nákup letenky, zavazuje se
zákazník nahradit CK veškeré náklady, které jí v souvislosti s pořízením letenky a jejího případného storna vznikly.

9.6. Na žádost zákazníka pořadatel výši odstupného odůvodní.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH

10.1. CK odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc
v nesnázích.
10.2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se Smluvním rámcem.
10.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez zbytečného odkladu, ideálně
na místě samém. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže CK
odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout
vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta pro právo zákazníka na slevu je dva roky.
10.4. CK odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb.
Neodstraní-li CK vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat
náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od SoZ
bez zaplacení odstupného.
10.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CK bez dodatečných nákladů
pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla
sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka
do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní
řešení nižší jakosti než jakou určuje SoZ, poskytne CK zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník
může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo
v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je CK povinna, pokud
zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa,
na němž se smluvní strany dohodly.
10.6. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka
v souladu se SoZ, nese CK náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. CK se nemůže odvolat na nevyhnutelné
a mimořádné okolnosti, jestliže se na takové okolnosti nemůže podle platných právních
předpisů Unie odvolat příslušný dopravce.
10.7. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má právo na slevu z ceny ve
výši přiměřené rozsahu a trvání vady. Žádá-li zákazník slevu, měl by svůj požadavek uplatnit
u CK nebo zprostředkovatele bez zbytečného odkladu po skončení zájezdu. Promlčecí lhůta
pro právo zákazníka na slevu je dva roky.
11. DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

11.1. Zákazník je mimo jiné povinen:
• mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území; sdělit CK
s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezd, a pokud tak
neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;
• dodržovat právní předpisy navštívených států;
• dodržet místo nástupu, které CK sdělil;
• dbát pokynů vedoucího zájezdu, dodržovat stanovený program a v případě individuálního
programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo
v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);
• předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18
let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého
účastníka v průběhu zájezdu;
• v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK údaje z cestovního pasu v termínu
určeném CK;
• chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak,
aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
11.2. Zákazník, se kterým je SoZ uzavřena je povinen zajistit, aby uvedené závazky a podmínky
splnily všichni zákazníci účastnící se zájezdu.
12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ÚJMU

12.1. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo
újmy své, dalších zákazníků, CK a jejích obchodních partnerů.
12.2. CK odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé
porušili své povinnosti. Ani tehdy však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
12.3. Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody
vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CK škodu
jen do výše tohoto omezení. Povinnost CK hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové
ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Promlčecí lhůta
pro právo zákazníka na náhradu škody je 2 roky.
12.4. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě uplatňuje zákazník ihned
přímo u dopravce.
12.5. Vznikla-li CK škoda porušením povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních
dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích
prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit.
13. POJIŠTĚNÍ

13.1. CK doporučuje zákazníkům, aby si pro účely krytí nákladů spojených s ukončením závazku
ze SoZ (pojištění storno) nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti (cestovní pojištění) sjednali odpovídající pojištění. Toto pojištění je možno
si sjednat u DCK Rekrea Ostrava s.r.o. Pokud si přikoupím cestovní pojištění u DCK Rekrea Ostrava s.r.o., tak podpisem všeobecných podmínek Rekrei beru prohlášení ohledně pojištění
na vědomí a souhlasím s cestovním pojištěním, které poskytuje Generali Pojišťovna a.s., IČO:
61859869, se sídlem
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze, spisová značka B 2866, společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS (dále jen „pojistitel") na základě skupinové pojistné smlouvy o cestovním pojištění č. 3290700000 (dále jen „pojistná smlouva")
uzavřené mezi pojistitelem a DCK Rekrea Ostrava s.r.o., IČO: 25379178 za níže uvedených
podmínek:
Varianta UNIVERSAL – s pojištěním pro případ zrušení cesty

Základní sazba pojištění do zahraničí:
Osoby starší 15 let 26 Kč/den
Děti do 15 let 15 Kč/den

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

Všeobecné podmínky pro účastníky zájezdů a pobytů
Varianta HOME STANDART – s pojištěním pro případ zrušení cesty

kdy CK z důvodu svého úpadku: Neposkytne zákazníkovi dopravu z místa v zahraničí do
České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi
zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd
uskutečnil jen z části.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní sazba pojištění v ČR:
Všechny osoby bez rozdílu věku 15 Kč/den
Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“),
příslušnými ustanoveními ostatních právních předpisů ČR, Informacemi pro klienta a Všeobecnými
a zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen„VPP a ZPP CEP 2014/01“). VPP
a ZPP CEP 2014/01 a Informace pro klienta tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy.
Prohlašuji, že jsem převzal a před uzavřením pojistné smlouvy jsem byl seznámen s Informacemi
pro klienta, které rovněž obsahuje poučení o ochraně osobních údajů, a s VPP a ZPP CEP 2014/01,
jejich obsahu rozumím a s obsahem souhlasím. Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl seznámen
s pojistnou smlouvou, že tato odpovídá jeho zájmu a jeho pojistným potřebám, a dále prohlašuji,
že s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasím. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit
všechny případné změny včetně změny osobních a jsem si vědom případných negativních následků
nenahlášení změn (zejména při doručování korespondence).
Zavazuji se plnit povinnosti uvedené ve VPP a ZPP CEP 2014/01 a jsem si vědom, že v případě jejich
porušení mne mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí
pojistného plnění). V případě vzniku škodné události zprošťuji ošetřujícího lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady, orgány správy sociálního zabezpečení,
státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, záchrannou službu (včetně horské služby) a další orgány veřejné správy a zaměstnavatele k poskytnutí
informací a dokladů ze zdravotnické a jiné dokumentace povinnosti mlčenlivosti; dále zmocňuji
pojistitele, aby si od lékařů a zdravotnických zařízení vyžádal nutné informace o mém zdravotním
stavu bez obsahového omezení.
Současně zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně jiných úředních
spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. Zmocňuji tímto pojistitele k nahlédnutí do podkladů jiných
pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a výplatou pojistného plnění. Výše uvedený
souhlas a zmocnění se vztahuje i na dobu po mé smrti. Stvrzuji, že jsem byl
poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o právech
a o povinnostech pojistitele i o svých právech a povinnostech. Souhlasím se zpracováním všech
poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených
zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení. Zároveň sdělením kontaktního
spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se i případně dříve sjednaných pojištění. Souhlasím s předáváním a poskytováním poskytnutých osobních údajů a údajů o pojistném vztahu subjektům mezinárodního koncernu Generali
a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.
Jako zákazník cestovní kanceláře jsem uzavřel smlouvu o zájezdu pro více osob (např. rodinných
příslušníků apod.) Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem těchto
osob. Pro tento případ se zavazuji, že tyto osoby seznámím také s obsahem pojistné smlouvy, VPP
a ZPP CEP 2014/01 a Informacemi pro klienta.
13.2 	 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 Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská
299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 61859869, https://www.generali.cz/, zastoupená
společností Europ Assistance s.r.o., IČO: 25287851, kontaktní údaje: adresa: Europ Assistance
s.r.o., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, telefonní číslo +420 221 586 660, e-mail
adresa: operations@europ-assistance.cz na tento subjet se zákazník může obrátit v případě,

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

14.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CK je oprávněna pro účely plnění SoZ a za účelem plnění
zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení,
datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu SoZ , bankovní spojení, bydliště, příp. jiná
kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu,
údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy
pouze po dobu stanovenou zákonem, případně po dobu nezbytně nutnou.
14.2. Pro účely plnění SoZ budou informace uvedené v čl. 14.1. v nezbytném rozsahu poskytnuty
též dodavatelům CK (zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto dodavatelích jsou uvedeny zejména ve SoZ, pokynech k zájezdu, případně je obdrží zákazník nejpozději během zájezdu. Pokud se zájezdová destinace nachází
mimo země Evropského hospodářského prostoru, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní
údaje budou poskytnuty příjemcům osobních údajů v této třetí zemi (zejména hotelům
a zahr. partnerům) či v jiné třetí zemi (zejména leteckým společnostem). Informace o tom,
zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů při předání
osobních údajů do třetí země, poskytne CK na žádost zákazníka.
14.3. Zákazník bere na vědomí, že CK bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení.
Obchodní sdělení je CK oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat
telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může zákazník vznést kdykoliv námitku, a to
buď na adrese CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@rekrea.info. V tomto případě
nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje
zákazníka pro účely přímého marketingu.
14.4. Zákazník může souhlasit, zejména zaškrtnutím políčka ve SoZ, ale i jiným prohlášením, s tím,
že CK bude pořizovat fotografie a videozáznamy jeho osoby během zájezdu a k použití těchto
fotografií a videozáznamů v rámci propagačních materiálů CK, a to jak v hmotné podobě, tak
na webových stránkách.
14.5. Výše uvedená ustanovení čl. 14 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník SoZ uzavřel (spolucestující). Uzavřením SoZ zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.
14.6. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:
a) Souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů může kdykoliv odvolat, a to podáním
zaslaným CK, a to buď na adresu CK nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@rekrea.
info.
b) Požadovat od CK přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo
výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
c) Požadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá
přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil
přesnost jeho osobních údajů; (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale
nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití; (iii) CK již nepotřebuje
jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je požaduje pro určení, výkon
nebo obhajobu svých nároků; nebo (iv) zákazník vznesl námitku proti zpracování svých
osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CK převažují nad
oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou uložení, pouze s jeho souhlasem.
d) Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
e) Získat od CK kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány, a pokud tomu
tak je, je CK povinna mu na žádost poskytnout následující informace a vydat mu kopii
zpracovávaných osobních údajů: (i) účel zpracování; (ii) kategorie osobních údajů, které

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

zpracovává, (iii) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo
budou zpřístupněny; (iv) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy,
nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; (v) existence práva
požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se zákazníka nebo
omezení jejich zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování; (vi) právo podat
stížnost u dozorového úřadu; (vii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
f) Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, ve strukturovaném, běžně používaném
a strojově čitelném formátu, a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud (i) je
zpracování osobních údajů zákazníka založeno na souhlasu se zpracováním osobních
údajů; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovaně. Pokud je to možné, předá CK
osobní údaje zákazníka jinému správci.

B. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE JINÝCH SLUŽEB CESTOVNÍHO RUCHU

1.1. Tyto VOP se přiměřeně použijí na zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu.
1.2. Pro účely zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ
úpadku a není povinna zákazníkovi předávat vzorový formulář.
1.3. CK není při zprostředkování prodeje jiných služeb stranou smluv o poskytnutí jednotlivých
služeb cestovního ruchu, a proto jí ze zprostředkovaných smluv nevyplývají žádné povinnosti. CK zejména neodpovídá za vady zprostředkovaných služeb cestovního ruchu ani za
vzniklé škody. CK není povinna přijímat reklamace týkající se vad zprostředkovaných služeb
cestovního ruchu. Odpovědnost CK se omezuje na zprostředkování jiných služeb a netýká
se jejich poskytnutí. Práva a povinnosti zákazníka z jednotlivých zprostředkovaných smluv
upravují smlouvy s jednotlivými poskytovateli, resp. jejich všeobecné obchodní podmínky.
C. OBSTARÁNÍ SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

1.1. CK se na základě smlouvy o obstarání služby cestovního ruchu zavazuje obstarat zákazníkovi
službu cestovního ruchu, typicky dopravu, ubytování nebo nájem dopravního prostředku,
a tuto službu mu prostřednictvím svých dodavatelů poskytnout.
1.2. CK se zavazuje obstarat službu ve sjednané kvalitě a zákazník se zavazuje zaplatit za to CK
cenu.
1.3. CK odpovídá za vady obstaraných služeb cestovního ruchu a za škody způsobené porušením
svých povinností podle ustanovení Občanského zákoníku o příkazní smlouvě a podle obecných ustanovení o odpovědnosti způsobené porušením smluvní povinnosti. Vady a škody
způsobené v souvislosti s poskytnutou službou jsou strany smlouvy povinny si hlásit bez
zbytečného odkladu.
1.4. Ustanovení Občanského zákoníku o právech zákazníka ze smlouvy o zájezdu se nepoužijí.
Část A těchto VOP se na smlouvu o obstarání služby cestovního ruchu použije přiměřeně
pouze u praktických otázek týkajících se vzniku smlouvy, úhrady ceny a výše odstupného.
1.5. Pro účely obstarání služby cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ úpadku a není
povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů
pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.
D. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.1. Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právem.
1.2. Pro účely zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu není CK pojištěna pro případ
úpadku a není povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.
1.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto VOP, budou s konečnou platností
řešeny obecnými soudy České republiky.
1.4. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz.
1.5. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení
vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 01.12.2019.

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

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

DCK REKREA OSTRAVA s. r. o.

Vaše cestovní kancelář

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.
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Naše tipy
Hotel Bešeňová – Bešeňová
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Vodní park Bešeňová má pestrou nabídkou doplňkových i stravovacích služeb a spoustou zajímavých
míst a aktivit v okolí. Z hloubky 1987 metrů vyvěrá
termální voda s teplotou 60.5 °C, která má blahodárné účinky na lidský organismus, především na
pohybové ústrojí, urologické a ženské problémy
a má také kosmetické účinky. Voda v bazénech je dle
druhu bazénu teplá od 27 do 40 °C. Všechny bazény
mají celoroční provoz.
Ubytování:
Pokoje Standard – dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky (vhodné pro dítě do 12 let)
s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, trezorem, telefonem, minibarem a připojení na internet. Některé
pokoje mají balkon, některé pokoje jsou v podkroví
se střešním oknem.
Suite – dvoulůžkové pokoje se samostatnou ložnicí, obývací místnosti s možnosti až dvou přistýlek
(vhodné pro děti do 12 let) s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, fénem, trezorem, telefonem, minibarem a připojení na internet.
Studia – jednopokojové dvoulůžková studia s možností až dvou přistýlek a s kuchyňským koutem,
s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, fénem, trezorem, telefonem, chladničkou s minibarem a připojení
na internet. Některé studia mají balkon nebo terasu,
některé studia jsou v podkroví se střešním oknem.
Apartmány – dvoupokojové apartmány se samostatnou ložnicí, obývací místnosti s možnosti až dvou
přistýlek s kuchyňským koutem, s vlastním sociálním
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zařízením, LCD TV, trezorem, chladničkou s minibarem a připojení na internet. Apartmány mají balkon
nebo terasu.
Stravování:
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu).
Slevy:
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu
05.01.–09.04.2020, 13.04.–01.07.2020, 01.09.–
01.11.2020 pouze u pobytu se snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
11.03.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
Bonus:
Bezplatný vstup do Wellness centra Harmónia, které
je součástí vodního parku, připojení k internetu přes
Wi-Fi a parkování u hotelu. Možnost zakoupení celodenních vstupů do vodního parku se slevou až 20%.
Příplatky: Pobyt se zvířetem není možný.
Pobyt relax v bazénech:
zvýhodněný vstup Aqua Ticket do Vodního parku
Bešeňová během celého pobytu (počet nocí = počet
vstupů), zdarma vstup do wellness Harmónia, který
je součástí Vodního parku, osušky, župany, zdarma
věrnostní karta výhod a zážitků Gopass, regionální
karta Liptov Card.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.

Holiday Village Tatralandia – Liptovský mikuláš

Ak

7=6 a ce
4=3

Sle

za včava 10 %
sný n
ák up
Areál Aquapark Tatralandia je největší vodní areál
zábavy a relaxace na Slovensku. Tatralandia je největší celoroční vodní areál zábavy a relaxu ve střední
Evropě i s ubytováním. Leží v nádherné scenérii hor
při severním břehu přehrady Liptovské Mary s výhledem na Západní, Vysoké (Kriváň) a Nízké Tatry. Je
vzdálený jen 2 km od Liptovského Mikuláše a lehce
dostupný ze všech hlavních dopravních 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 dispozici společnou
místnost se sezením (některé s krbem), TV/SAT, rádio, telefon, kuchyňský kout, chladničku, sprchu, WC,
elektrické topení, letní terasu, některé s balkónem.
Ubytování je ve třech typech domů rozdělených do
řadové výstavby apartmánů nebo samostatně stojících bungalovů. Každá z osad je vybavená venkovními krby nebo ohništěm a dětskými hřišti.
Typ A: 1/4+1 apartmán: skládá se z ložnice se
čtyřmi lůžky umístěné na poschodí a společné místnosti na přízemí s možností přistýlky.
Typ A: 1/4+1 apartmán DELUXE: skládá se z ložnice se čtyřmi lůžky umístěné na poschodí a společné
místnosti s možností přistýlky v přízemí. V apartmánech DELUXE navíc trezor, župany, ručníky, kávovar
na kapsle (uvítací balíček kapslí zdarma), sleva 30%
na pronájem VIP místností v Tatralandii, voucher na
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Hotel Galeria Thermal Bešeňová – Bešeňová

Ak

7=6 a ce
4=3

Sle

za včava 10 %
sný n
ák up
Vyzkoušejte absolutní relax na vlastní kůži a dopřejte si doušek zdraví v soukromí privátní termální zóny,
která je přístupná pouze pro ubytované hosty v Galeria Thermal Bešeňová.
Díky snadnému přístupu přes hotel vás čekají za
dveřmi vašeho pokoje privátní bazény s geotermální
vodou o rozloze 380 m2. Relaxační bazény s teplotou
vody 30–38 °C vám zaručí odpočinek v každém počasí a navíc, jedinečné složení termální vody s obsahem lithia bude mít příznivý vliv na váš organismus
i duševní pohodu.
Ubytování:
Dvoulůžkové pokoje Thermal s možností jedné
přistýlky, mají vlastní sociální zařízení, LCD TV, trezor,
telefon, mini bar, čajový set, fén, župan a papuče,
klimatizaci, připojení k internetu přes Wi-Fi a balkon
s výhledem. Pro větší rodiny jsou dva pokoje propojitelné dveřmi.
Dvoulůžkové pokoje Thermal Exclusive s možností dvou přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, LCD
TV, trezor, telefon, mini bar, čajový set, fén, župan a papuče, klimatizaci, připojení k internetu přes Wi-Fi a terasu pro chvíle relaxu s lehátky nebo křesly. Nabídka
lobby baru s obsluhou až k pokoji na terasu.
Dvoulůžkové pokoje Galeria bez možností přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, LCD TV, trezor,
telefon, mini bar, čajový set, fén, župan a papuče,
klimatizaci, připojení k internetu přes Wi-Fi a jacuzzi
pro 2 osoby přímo na pokoji s prosklenou stěnou
a nádherným výhledem.
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Dvoulůžkové apartmány s možností dvou přistýlek, mají vlastní sociální zařízení, LCD TV, trezor,
telefon, mini bar, čajový set, kávovar na kapsle, fén,
župan a papuče, klimatizaci, připojení k internetu
přes Wi-Fi.
Stravování: V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně a večeře formou bufetu).
Slevy: Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní
nebo polopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu
05.01.–01.02.2019, 11.03.–09.04.2020, 13.04.–
01.07.2020, 01.09.–01.11.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.–
11.03.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se
snídaní.
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
Bonus: Vstup do privátní Thermal zóny, bezplatný
3 hodinový vstup do Wellness centra Harmónia, které
je součástí vodního parku, lobby bar s obsluhou
a k Thermal zóně s připojení k internetu přes Wi-Fi.
Příplatky: Pobyt se zvířetem není možný.
Pobyt relax v bazénech: zvýhodněný vstup Aqua
Ticket do Vodního parku Bešeňová během celého pobytu (počet nocí = počet vstupů), zdarma vstup do
wellness Harmónia, který je součástí Vodního parku,
vstup do Fresh zóny – nabídka vody, čajů, sezónního
ovoce a zeleniny zdarma, osušky, župany, zdarma
věrnostní karta výhod a zážitků Gopass.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsazenosti termínů – čím více je termín obsazený, tím
je cena vyšší.
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný
okamžik, jsou na našich www stránkách
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet
osob popř. věk dětí a druh ubytování a systém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně
obsazenosti.

Parkhotel na Baračke – Trenčianské Teplice
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drink zdarma k hlavnímu jídlu v hotelové restauraci
sobotní ranní jóga. 1x za pobyt čaj nebo káva s lázeňa možnost využití tenisového kurtu zdarma
skou oplatkou v hotelové kavárně.
Typ B: 1/3+1 bungalov: skládá se z ložnice se
Rekreační pobyt	L	
D 3–9 D 9–15 1/1
třemi lůžky a společné místnosti s možností přistýlky
02.01.–09.04. 1 350
765
1 030 1 825
na jednom poschodí.
14.04.–30.04. 1 350
765
1 030 1 825
Typ C: 1/7+1 bungalov: skládá se z jedné čtyř03.05.–07.05. 1 455
765
1 030 1 930
lůžkové a jedné třílůžkové ložnice umístěných na
10.05.–30.06. 1 455
765
1 030 1 930
poschodí a společné místnosti na přízemí.
01.10.–02.11.
1 455
765
1 030 1 930
Přistýlku je možné přidat ve společné místnosti.
02.11.–22.12.
1 350
765
1 030 1 825
Stravování:
Cena na osobu/noc s polopenzí. Minimální délka pobytu jsou
V ceně pobytu snídaně nebo polopenze (snídaně for- Moderní hotel se nachází na okraji lázeňského parku, 3 noci. Nástup možný kdykoliv.
D 3–9 D 9–15 1/1
mou bufetu, večeře výběrem z menu).
v malebném prostředí Trenčianských Teplic, v blíz- Wellness pobyt	L	
1 030 2 060
Slevy:
kosti termálních bazénů (cca 10 min. pěšky přes park). 02.01.–09.04. 1 585 765
1 030 2 060
Dítě do 6 let bez nároku na lůžko se snídaní nebo po- Součástí hotelu je wellness centrum s bazénem s pro- 14.04.–30.04. 1 585 765
1 030 2 115
lopenzí zdarma. Dětská postýlka zdarma.
tiproudem, finskou a tureckou saunou, fitness cent- 03.05.–07.05. 1 640 765
10.05.–30.06. 1 640
765
1 030 2 115
Akce 4=3 (1 noc zdarma) od ne-čt, platí v termínu rem možnost využití masáží a zábaly.
1 030 2 220
05.01.–09.04.2020, 13.04.–01.07.2020, 01.09.– Ubytování: Ve dvoulůžkových a jednolůžkových po- 30.06.–01.10. 1 745 765
1 030 2 115
01.11.2020 pouze u pobytu se snídaní.
kojích vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, 01.10.–02.11. 1 640 765
02.11.–22.12.
1 585
765
1 030 2 060
Akce 7=6 (1 noc zdarma) platí v termínu 03.01.– minibarem, trezorem a přípojkou na internet.
na osobu/noc s polopenzí a programem. Minimální
11.03.2020, 01.07.–01.09.2020 pouze u pobytu se Stravování: V ceně pobytu polopenze (snídaně for- Cena
délka pobytu jsou 4 nocí. Nástup možný kdykoliv.
snídaní.
mou bufetu, večeře formou menu nebo formou bufetu). Zkrácený relaxační pobyt
Sleva 10% za včasný nákup – pobyt musí být celý Slevy: Děti do 3 let bez nároku na služby zdarma.
Termín
2 noci
3 noci
uhrazen a platí 100% storno pobytu.
1/1	L	
1/1
Bonus: Volný vstup do finské sauny a parní lázně, 	L	
02.01.–09.04.
3
330
4
280
4
990
6 415
Sleva 10% a akce 4=3 a 7=6 se sčítají.
volný vstup do krytého bazénu s protiproudem. TaBonus: Připojení k internetu přes Wi-Fi a parkování neční večery s živou hudbou o víkendu dle obsaze- 14.04.–30.04. 3 330 4 280 4 990 6 415
u apartmánů a bungalovů.
nosti, Wi-F v lobby, kavárně a restauraci, bezplatné 03.05.–07.05. 3 435 4 385 5 150 6 575
Příplatky: Pobyt se zvířetem není možný.
parkování. Sleva 20% na léčebné procedury dokou- 10.05.–30.06. 3 435 4 385 5 150 6 575
30.06.–01.10. 3 590 4 575 5 385 6 815
Pobyt zábava v bazénech:
pené na místě. Zapůjčení županu po dobu pobytu.
01.10.–02.11.
3 435 4 385 5 150 6 575
Osvěžující welcome drink v lobby baru, zvýhodněný Příplatky: Rodinný pokoj 800 Kč/pokoj a noc.
vstup Aqua Ticket do Aquaparku Tatralandia během V ceně Wellness pobytu: 1x klasická masáž čás- 02.11.–22.12. 3 330 4 280 4 990 6 415
na osobu/2 nebo 3 noci s polopenzí a programem. Nácelého pobytu (počet nocí = počet vstupů).
tečná, 1x parafínový zábal, 1x rašelinový zábal, 1x Cena
stup možný kdykoliv.
Pobyty do hotelu se prodávají na systému oxygenoterapie, 1x reflexní masáž chodidel, 1x Seniorský pobyt 55+ 	L	
1/1
plovoucích cen. Tyto ceny se mění dle obsaze- perličková koupel s přísadou, 1x sobotní ranní jóga 02.01.–09.04.
5 595
7 495
nosti termínů – čím více je termín obsazený, tím a 1x Kneippova vodoléčba. 1x za pobyt čaj nebo káva 14.04.–30.04.
5 595
7 495
s lázeňskou oplatkou v hotelové kavárně.
je cena vyšší.
03.05.–07.05.
6 020
7 920
Aktuální ceny včetně obsazenosti pro daný V ceně Zkráceného relaxačního pobytu: 1x kla- 10.05.–30.06.
6 020
7 920
okamžik, jsou na našich www stránkách sická masáž částečná, 1x parafínový zábal a 1x sobotní 30.06.–01.10.
6 340
8 240
www.rekrea.info. Stačí zadat termín, počet ranní jóga. U pobytu na tři noci navíc 1x procedura. 01.10.–02.11.
6 020
7 920
osob popř. věk dětí a druh ubytování a sys- V ceně Seniorského pobytu 55+: 1x klasická ma- 02.11.–22.12.
5 595
7 495
tém Vám hned ukáže konečnou cenu včetně sáž částečná, 1x parafínový zábal, 1x oxygenoterapie, Cena na osobu/4 noci s rozšířenou polopenzí a programem.
obsazenosti.
1x perličková koupel, 1x Kneippova vodoléčba a 1x Minimální délka pobytu jsou 4 noci. Nástup možný kdykoliv.

Pro Vaši spokojenou dovolenou již od roku 1963.

