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Bükfürdo
Lázeňský komplex: za svou existenci vděčí lázně šťastné náhodě: jako výsledek
výzkumných ropných vrtů, prováděných ve 20. a později v 50. letech, vytryskl v roce 1957
z hloubky 1282 metrů na povrch vodní sloupec vysoký 65-70 metrů.
Poklad o teplotě 58 °C, s obsahem minerálů 15 000 mg/l otevřel novou kapitolu v životě
města Bük i přilehlých obcí. Skutečný příběh úspěchu započal roku 1962 vybudováním
prvního částečně krytého bazénu. Ministerstvo zdravotnictví v roce 1965 prohlásilo
termální vodu v Bük za léčivou, poté v roce 1973 území Bükfürdő prohlásila za léčebné
lázně krajského významu, dále v roce 1979 za léčebné místo celorepublikového
významu. Díky neustále probíhajícímu rozvoji očekávají dnes lázně své návštěvníky,
toužící po léčbě, odpočinku, relaxaci či koupání s 34 bazény. Pro děti jsou zde dětské
bazény, dětský park, tobogány vnitřní i venkovní . Dále komplex nabízí proudové masáže
pod vodou, lékařské masáže, perličkové koupele, elektroterapii,rehabilitace, pitnou kúru,
solárium,saunu, masáže, pedikúru, laserakupunkturu, kyslíkovou terapii, inhalace,
komplexní lékařské vyšetření. Milovníci pohybu se mohou vyžít při plážovém volejbale,
házené, minifotbalu.

Hotel Apartmanhotel***
Poloha: Bükfürdo se nachází na severozápadě Maďarska v župě Vas pod Alpami. Apartmanhotel
s příjemným rodinným charakterem leží v krásné zelené zóně cca 350 -500 m od lázeňského areálu
Ubytování: sestává se z budov A,B,C,D. Pokoje mají dvoulůžko, rozkládací pohovkou, TV, rádio,
telefon, kuchyňský kout s vybavením, lednici, soc. zařízení, balkon. Apartmány pro 4 osoby jsou
stejně vybaveny, ale mají dva pokoje (druhý pokoj má 2 lůžka, stolek se židlemi , sociální zařízení je
společné pro oba pokoje).
Stravování: vlastní - možnost vaření na pokoji, restaurace v okolí
K dispozici: recepce, lobby bar, himalájská jeskyně, Ceragem-E , Wifi, telefon, dětské hřiště, v létě
terasy na opalování, půjčovna kol, parkoviště
2022

3.1.-1.5.
1.10.-18.12.

2.5.-30.6.
29.8.-30.9.
19.12.2022-1.1.2023

1.7.-28.8.
svátky (platí cena na 1-2 noci)

Cena za 1 noc při 1-2 noci 3-4 noci 5-6 nocí 7 a více 1-2 noci 3-4 nocí 5-6 nocí 7 a více
pobytu na:
nocí
nocí

1-2 noci 3-4 noci

5-6 nocí

7 a více
nocí

Osoba v pokoji 1/1

1050

890

850

790

1090

990

950

850

1150

1090

990

890

Osoba v pokoji 1/2

690

650

590

550

750

690

650

590

790

750

690

650

Osoba v pokoji 1/4

590

550

490

450

650

590

550

490

690

650

590

550

Přistýlka dosp. os.

650

590

550

490

690

650

590

550

750

690

650

590

Přistýlka dítě
3-9,9 let

350

290

250

250

350

350

290

250

390

350

350

290

Svátky:

11.-15.3., 15.-18.4., 6.-8.5., 3.-6.6., 28.10.-1.11.

Cena zahrnuje: 1x ubytování, pobytovou taxu, u pobytů na 3-6 nocí 1 vstupenka do termálních lázní (pouze v termínech 3.1.-1.5. a 1.10.-18.12.), u pobytů od 7 nocí 1x
solná komora a 1x masáž Ceragem E/osobu
Cena nezahrnuje: vstupy do termál. lázní, domácí zvíře 2200 HUF/noc, zapůjčení županu: 750 HUF/den – minimálně 3 dny, 800 HUF/den 1-2 dny , cestovní pojištění
včetně storna Kč 30,-/os./den, děti do 15 let Kč 15,-/den,

Hotel Répce Gold****
Poloha: hotel je situován přímo u termálních lázní. Hosté prochází do termálního areálu spojovací chodbou
Ubytování: 2 lůžkové pokoje se soc. zařízením, klimatizací, TV, telefonem, minibarem, možnost 1 přistýlky
Stravování: polopenze formou bufetu, all inclusive (dle termínů) - maďarská a mezinárodní kuchyně
K dispozici: restaurace, terasa, biliár, fitness a wellness centrum, dětský koutek, kadeřnictví, business
centrum, thajské masáže, Wifi, parkoviště

2022

1.1.-8.1.
25.2.-28.2.
kromě svátků*

1.3.-30.6.
kromě svátků*

1-6 nocí

1-6 nocí

*svátky
25.2.-30.6.
11.-15.3.
kromě svátků* min. 4 noci

*svátky
3.-6.6.
min. 3 noci

od 7 nocí

pá-so

ne-čt

pá-so

ne-čt

dospělý v pokoji
1/1

3 050

2 650

3 190

2 790

2 750

3 490

3 490

dospělý v pokoji
1/2

2 350

1 990

2 450

2 090

2 050

2 650

dospělý přistýlka

1 650

1 390

1 750

1 490

1 450

1 850

All inclusive
9.1.-24.2.

pá-so

ne-čt

3 650

3 050

2 650

2 650

2 790

2 350

1 990

1 850

1 950

1 650

1 390

1 325

1 395

1 175

995

ZDARMA

dítě do 3,9 let
dítě 4-11,9 let

*svátky
14.-18.4.
min. 4
noci

1 175

995

1 225

1 045

1 025

1 325

Dětská cena 4-11,9 let platí při ubytování s min. 1 dospělou osobou
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí (all inclusive), 1x vstupné do termálních lázní (počet vstupenek = počet nocí), využívání wellness centra, zapůjčení
županu, Wifi, aktivní a sportovní programy, parkování, DPH, zákonné pojištění CK
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 2 Euro/os. starší 18 let/noc, vratnou kauci na čipové hodinky 2000 HUF, zapůjčení županu pro děti, cestovní pojištění včetně storna
Kč 30,-/os./den, děti do 15 let Kč 15,-/den,

Hotel Piroska****

Poloha: hotel se nachází v městě Bük, cca 2 km od termálních lázní Bükfürdo. Z hotelu jezdí minibus
do lázní v určené časy.
Ubytování: 2 lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek (rozkládací pohovka), rodinné pokoje a propojené
pokoje. Všechny mají soc. zařízení, jsou vybaveny trezorem,mini ledničkou, TV, telefonem, fénem,
Wifi, v létě mají některé pokoje klimatizaci – za příplatek
Stravování: polopenze formou bufetu v hotelové restauraci
K dispozici : restaurace, kavárna , wellness, masáže, rodinný relaxační prostor s dětským bazénem,
dětský koutek, v létě venkovní bazén s tobogánem, svět saun, turecké parní lázně

2022

3.1. - 28.2.

31.8.-23.12.

1.3. - 14.6.

2 noci

3 noci

4 noci

5 nocí

7 nocí

2 noci

3 noci

4 noci

5 nocí

7 nocí

dospělý v pokoji 1/1

4 050

5 890

7 790

9 590

13 850

4 490

6 450

8 590

10 450

14 890

dospělý v pokoji 1/2

2 950

4 250

5 650

6 950

9 890

3 350

4 790

6 450

7 790

10 950

dítě 12-17.9 let přistýlka

2 090

2 990

3 950

4 890

6 950

2 350

3 350

4 550

5 450

7 690

dítě do 4,9 let přistýlka

ZDARMA

dítě 5-11,9 let přistýlka

565,-/ noc
14.6. - 31.8.
2 noci

3 noci

4 noci

5 nocí

7 nocí

dospělý v pokoji 1/1

4 750

6 490

9 090

11 250

16 550

dospělý v pokoji 1/2

3 590

5 150

7 150

8 650

12 590

děti do 9.9 let přistýlka

--

ZDARMA

děti 10-11,9 let přistýlka

--

4 190

Děti 4-11,9 let přistýlka

565,- / noc

--

AKCE 4=3

1.3.-17.5.

4.11.-20.12.2021

(nezahrnuje vstupenky do termálních lázní, nástup neděle, pondělí)

dospělý v pokoji 1/1

5 790

dospělý v pokoji 1/2

4 150

Cena na děti do 11,9 let platí při ubytování s 2 dospělými osobami a nezahrnuje vstupenku do termálních lázní
Cena zahrnuje : 2-7x ubytování s polopenzí, vstupenku do termálních lázní – u pobytů na 2-3 noci 1 vstupenka, u pobytů na 4 noci 2 vstupenky, u pobytů na 5 a 7 nocí
3 vstupenky 1 láhev vody na pokoj v den příjezdu, využívání wellness centra, Wifi, parkoviště
Cena nezahrnuje : pobytovou taxu 1,7 Euro/noc/osobu starší 18 let, klimatizace 12 Euro/pokoj/noc, cestovní pojištění vč. storna pobytu Kč 30,-/os./noc, děti do 15 let Kč
15,-/den,

Sárvár
Městečko Sárvár se nachází v západní části země. Je to malé příjemné městečko, bohaté na památky a turistické
pozoruhodnosti. V prosinci roku 2002 otevřel hostům brány komplex léčebných lázní a wellness koupelí. Lázně a park
nabízí několik bazénů - krytý s vodou 30°C, polokrytý léčebný 36°C, polokrytý zážitkový 33 °C., vodní školu , léčebné
centrum, wellness centrum, přímořskou zahradu, fitness oddělení, solárium, říši saun. Od jara do podzimu je navíc k
dispozici víceúčelový plážový bazén, plavecký bazén, bazén s vlnobitím, skluzavka, skákací prkno, terasy ke slunění,
bazén pro batolata, dětský dobrodružný bazén, hřiště na hraní a další sportovní hřiště. Léčivý pramen je především
vhodný při léčbě vleklých chorob pohybového ústrojí, ale i pro rehabilitační kúry na dohojení zlomenin kostí,
vykloubenin, svalových zhmožděnin a následnou léčbu po sportovních úrazech, vynikající je i při léčbě některých
ženských chorob. Hned vedle areálu se nachází Adventure park, kde si v pěkném lesním prostředí děti užijí
adrenalinové atrakce.

Hotel Park Inn****
Poloha: hotel se nachází v těsné blízkosti termálních lázní, wellness i léčebného centra, s nimiž je propojen
krytou chodbou.
Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností 1 přistýlky se soc. zařízením, individuálně regulovatelnou klimatizací,
telefonem, TV, rádiem, připojením na internet, minibarem, balkonem, trezorem, rychlovarnou konvicí. Rodinné
pokoje - 2 propojené pokoje, koupelna
Stravování: all inclusive
K dispozici: restaurace, fitness a wellness centrum, terasa, kosmetika, kadeřnictví

2022

osoba v pokoji 1/1
osoba v pokoji 1/2
dospělý přistýlka

2.1. - 31.1.

1.2. - 10.3.
15.3. - 31.3.
1.12. - 22.12.

1.4. - 13.4.
18.4. - 30.4.

1.5. - 2.6.
6.6 – 14.6.
28.8. - 20.10.
1.11. - 30.11.

3 050
2 150

3 350
2 250

3 250
2 190

3 650
2 450

11.3. - 14.3.
14.4. - 17.4.
3.6. - 5.6.
15.6. - 27.8.
21.10. - 31.10.
23.12. – 31.12.
min. 3 noci
3 950
2 550

1 690

1 690

1 690

1 690

1 850

1 150

1 290

ZDARMA

dítě do 5,9 let přistýlka
dítě 6-13,9 let přistýlka

1 150

1 150

1 150

Akce:
4=3 – 2.1.-10.3., 15.3.-31.3. - nástup kdykoliv
1.4.-13.4., 18.4.-2.6., 6.-9.6., 28.8.-20.10., 6.11.-22.12. - nástup pouze neděle nebo pondělí
7=6
– celý rok,- nástup
7=6
– 1.1.-23.12.
kromě kdykoliv
svátků – kromě svátků a termínu 15.6. - 27.8.
Cena zahrnuje: 1x ubytování s all inclusive, (první den od 15.00 hod., poslední den do 12.00 hod.), vstup do termálních lázní a fitness centra, zapůjčení županu, WIFI
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 500 HUF/os. starší 18 let/noc, vstup do sauny, parkování 6,5 Euro/noc, domácí zvíře 12,5 Euro/noc,
Příplatky: rodinný pokoj Kč 2050,-/noc, povinný silvestrovský příplatek: Kč 4090,-

Hotel Wolf***
Poloha: hotel se nachází několik minut od centra města a cca 500 m od termálních lázní
Ubytování: 1, 2 a 3ůžkové pokoje se soc. zařízením TV, rádiem, minibarem, většina pokojů má balkon,
fen, trezor, WiFi
Stravování: snídaně formou bufetu - možnost dokoupení večeří
K dispozici: restaurace, v recepci malá kavárna, vlastní uzavřené parkoviště

Pension Wolf**
Poloha: malý rodinný pension je nedaleko hotelu Wolf, poblíž centra místa a cca 500 m od termálních lázní
Ubytování: 1, 2 a 3lůžkové pokoje se soc. příslušenstvím, TV, ledničkou
Stravování: snídaně formou bufetu – možnost dokoupení večeří
K dispozici: kavárna, terasa, parkoviště
Hotel Wolf

Pension Wolf

2.1.-12.3.
16.3.-9.4.
15.4.-28.5
1.9.-22.10.
4.11.-23.12.

13.-15.3.
10.-13.4.
29.5.-1.6.
1.6.-31.8.
23.10.-3.11.

2.1.-12.3.
16.3.-9.4.
15.4.-28.5.
1.9.-22.10.
4.11.-23.12.

osoba v pokoji 1/1

1 350

1 550

1 150

1490

osoba v pokoji 1/2

790

1 050

690

890

osoba pokoji 1/3

650

850

590

750

550

690

550

550

2022

osoba v pokoji 1/4

-

osoba na přistýlce

550

dítě do 5,9 let přistýlka

550
ZDARMA

13.-15.3.
10.-13.4.
29.5.-1.6.
1.6.-31.8.
23.10.-3.11.

Cena zahrnuje: 1x ubytování v pokoji se
snídaní, 1x ubytování v apartmánu bez
stravy
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu
500 HUF/os. starší 18 let/den, 1 večeře
Kč 270,-, dítě 6-12 let Kč 200,cestovní pojištění vč. storna Kč 30,-/os./den

Spirit Hotel Thermal Spa*****
Poloha: tento luxusní hotel se nachází v krásné přírodě,obklopen lesy a jezery. Jeho pět hvězdiček
vzduchu, ohně a ducha
Ubytování: 2lůžkové pokoje 4 typů - všechny mají klimatizaci, koupelnu, WC, fén, SAT-TV, WIFI připojení
k internetu, telefon, minibar, trezor, balkon. Pokoj Prémium je velký a má velké lůžko, pokoje Oriental mají
kulatou postel, pokoje Grand mají fantasy koutek a pokoje King mají vířivku
Stravování: polopenze formou bohatého bufetu - maďarská a mezinárodní kuchyně, dietní strava
K dispozici: restaurace, lobby bar, denní a noční bar, vinárna, letní terasa, vnější ohniště na grilování,
taneční večery, živá hudba, místnost pro společenské a karetní hry, koncertní sál, ordinace lékařů,
obchod se suvenýry, prádelna, kadeřnictví, kosmetický salon, manikúra, pedikúra, WIFI, dětský
koutek, hlídání dětí, uzavřené parkoviště za poplatek, fitness a wellness, Spirit Oase - 22 bazénů /vnitřní
a venkovní bazény, dětské bazény, vířivky, plavecký bazén, Kneippova lázeň/, sauny, tropická zážitková
sprcha, fitness centrum, squash, venkovní tenis. kurt, půjčení županu
2022

2.1.-15.4.
18.4.-1.5.
1.10.-23.12.

1.5.-1.10.

15.-18.4.
23.12.2022-2.1.2023

Ne-Čt

Pá-So

Ne-Čt

Pá-So

svátky

dospělý v pokoji prémium

3 790

4 050

3 250

3 490

4 350

dospělý v pokoji prémium 1/1

4 650

4 890

4 090

4 350

5 150

dítě do 2,9 let s rodiči

1 090

1 090

1 090

1 090

zdarma

dítě 3-5,9 let s rodiči

1 550

1 650

1 290

1 390

2 190

dítě 6-11,9 let s rodiči

2 290

2 450

1 950

2 090

2 190

SPIRIT MIDWEEK

9.1.-29.4.

28.8.-16.12. 3 noci nástupní den Ne, Po, Út
mimo 13.-15.3.,15.-18.4., 28.10.-1.11.

dospělý v pokoji prémium

8 550

dítě do 2,9 let s rodiči

2 390

dítě 3-5,9 let s rodiči

3 450

dítě 6-11,9 let s rodiči

5 090

3+1 SPIRIT SUMMER

1.5. - 2.9.

4 noci

nástupní den Ne, Po
mimo 3.-6.6.

dospělý v pokoji prémiumm

9 750

dítě do 2,9 let s rodiči

3 190

dítě 3-5,9 let s rodiči

3 950

dítě 6-11,9 let s rodiči

5 850

znamená harmonii vody, země,

Cena zahrnuje : 1x, 3x, 4x ubytování s
polopenzí, uvítací přípitek,neomezené využívání
Oasis Spa a wellness, ostrova saun, fitness
studia, denní nabídka sportovních a fitness
programů, zapůjčení županu, WIFI, trezor
Cena nezahrnuje : pobytovou taxu 1,6 Euro/os.
starší 18 lett/noc,
vánoční příplatek 24.-30.12. Kč 1.850,-/os.,
parkování 7 Euro/auto/noc

AKCE

7=6,

14=12

Tato akce platí po celý rok s vyjímkou termínů:
15.-18.4., 3.-6.6., 29.10.-2.11., 23.12.2022 –
2.1.2023

Sleva 5% je platná při zakoupení pobytu min.
Na 45 dní před nástupem na pobyt. Sleva se
nevztahuje na balíčky Spirit Midweek, Spirit
Summer a na dětské ceny.

Mosonmagyaróvár
Město známé jako „hlavní město Szigetközu“ leží na severozápadní hranici Maďarska. Největším bohatstvím města je
však termální voda. Vyvěrá z hloubky 2000 metrů, má teplotu 74 stupňů Celsia. Svým alkalicko-hydrouhličitanovým a
chloridovým charakterem se řadí mezi jodové minerální vody a patří mezi 5 nejúčinnějších termálních vod v celé
Evropě. Je vhodná k léčbě poruch kostí a kloubů degenerativního typu, chronických zápalech kloubů a svalů, doléčení
pohybového ústrojí po zranění a nehodách, k léčení chronických onemocnění gynekologického původu. Pitná kúra je vhodná při onemocnění
žaludku a střev, chronických trávicích poruchách, při prevenci zubních kazů u dětí, při určitých poruchách štítné žlázy a začínajících kornatění cév.
Je vhodná při chronickém onemocnění dýchacích cest , onemocnění dutiny nosní, hltanu a vedlejších dutin nosních ve formě vdechování a inhalace .
Po celý rok jsou k dispozici restaurace, zubařská ordinace, prodejna optiky, masáže, kadeřník, kosmetika, pedikůra, manikůra a další obchůdky.

Aqua Hotel Termál***
Poloha: hotel je přímo v termálních lázních, ve středu starého města a má dvě budovy.
Ubytování: 1-2lůžkové pokoje standard a rodinné pokoje standard, 1-2lůžkové pokoje standard plus, 23lůžkové pokoje standard plus s balkonem (jsou ve vedlejší budově) a rodinné propojené pokoje standard
plus. Všechny pokoje mají telefon, TV, minibar, trezor, fén, soc. zařízení, pokoje standard plus navíc
klimatizaci a připojení k internetu a rodinné pokoje standard plus mají 2 koupelny
Stravování: polopenze, snídaně bufetová, večeře výběr z menu - v hotelové restauraci
K dispozici: restaurace, recepce, drinkbar,hotelové wellness s term. bazénem a sauny, parkoviště
2022
Koupací
dny
3 noci

2.1-3.4.
29.10.-23.12.
Aqua
Aqua
Aqua
wellness odpočinek romantika
5 nocí
4 noci
2 noci

Masážní
dny
3 noci

Koupací
dny
3 noci

Aqua
wellness
5 nocí

4.4.- 28.10.
Aqua
Aqua
Masážní
odpočinek romantika
dny
4 noci
2 noci
3 noci

dospělý v pokoji standard

4 950

8 190

6 750

3 490

5 150

5 150

8 590

6 990

3 790

5 250

dospělý v pokoji standard plus

5 390

8 590

6 990

3 790

5 550

5 550

9 350

7 450

4 090

5 690

příplatek v jednolůžkovém pokoji

1 190

1 650

1 190

890

1 190

1 350

1 750

1 350

1 050

1 350

Děti do 13,9 let na přistýlce Kč 1090,-/noc. V rodinném pokoji platí dítě stejnou cenu jako dospělý.
Cena zahrnuje:
- koupací dny 3 noci: 3x vybrané ubytování, polopenze, 3 vstupenky do termálních koupelí a plovárny, využívání sauny,
- koupací dny 5 nocí: 5x vybrané ubytování, polopenze, 5 vstupenek do termálních koupelí a plovárny, využívání sauny, 1 čokoládová masáž pro ženy, 1 léčivá
masáž pro muže
- aqua odpočinek: 4x vybrané ubytování, polopenze, vstupenky do termálních koupelí a plovárny, využívání sauny, 1 masáž (čoko, medová, aroma)
- aqua romantika: 2x vybrané ubytování, polopenze, 2 vstupenky do termálních koupelí a plovárny, využívání sauny, 1 medová masáž, 1 malá láhev sektu
- masážní dny: 3x vybrané ubytování, polopenze, 3 vstupenky do termálních koupelí a plovárny, využívání sauny, 1 léčivá masáž/osobu,
Cena nezahrnuje : příplatek za balkon v pokoji standard plus Kč 150,-/os./noc, pobytovou taxu 350 HUF/os. starší 18 let/noc, zapůjčení županu 2 Eura/den,
garáž 2 Euro/noc, cestovní pojištění včetně storna pobytu Kč 30,-/os./den, děti do 15 let Kč 15,-/den

Zalakaros
V jihozápadní části Maďarska, cca 200 km od Budapešti leží Zalakaros. Prameny poskytují léčivou vodu
jodového a bromového charakteru a mají ze všech maď. lázeňských vod nejvyšší obsah fluoru. Jsou vhodné
pro léčení nemocí pohybového ústrojí, ženských potíží a kožních chorob a při rehabilitační péči. V lázních
Granit na 10 ha parku se nachází – kryté koupaliště - 2 bazény s léčivou vodou, 1 bazén s termální vodou,
svět saun, léčebné centrum - 1 bazén léčebný venkovní, 2 bazény léčebné vnitřní, 1 jacuzzi, zážitkové bazény
nabízí - v kryté části 10 druhů vodních atrakcí, multifunkční sportovní bazén, krytý dětský bazén, tobogan,
prostory k odpočinku, parní kabinka a sauny, v otevřené části rekreační bazén s perličkovou lázní , skotskou sprchou, vodními chrliči a toboganem,
hydromasážní bazén, dětský bazén, prostory k opalování, lehátka, termální koupaliště - 2 sedací bazény s léčivou vodou, bazény s termální vodou,
plavecký bazén, bazén pro nejmenší,s umělým vlnobitím a komplex toboganů. Dále můžete mimo termálů navštívit 30 km vzdálený Balaton.

Hotel Karos Spa****superior
Poloha: hotel se nachází v krásném prostředí 400 m od centra města a 200 m od termálních lázní
Ubytování: pokoje SPA SUPERIOR mají SAT TV, sejf, telefon, minibar, fén, sociální zařízení,
klimatizaci, Wifi, balkon nebo terasu. V těchto pokojích je možná jedna přistýlka pro dítě do 14 let.
SPA SUPERIOR APARTMANY mají obývací pokoj, ložnici, vybavení stejné jako v pokojích. Navíc je
možné naplnit si vanu v apartmánu léčivou termální vodou přímo z hotelové vlastní termální studny.
V apartmánech je možné ubytovat 2 dospělé a 2 děti, nebo 3 dospělé osoby.
Stravování : polopenze formou bohatého bufetu v hotelové restauraci Eden.
K dispozici: recepce, restaurace, bar, kavárna, Harmonia Spa wellness - 7 bazénů – venkovní i vnitřní
plavecké bazény, zážitkové bazény s vodními atrakcemi, termální bazén s léčivou vodou, divoký proud
vody, perlivá lázeň a dětské brouzdaliště. Teplota vody je 27-37ºC. Wellness procedury jsou za poplatek. Dále svět saun - finská, bio, klasická, parní,
posilovna a sportovní centrum. V hotelu není možné mít psa.
2.1.-31.3.
1.11.-21.12.
min.2 noci

1.4.-30.6.
1.9.-31.10.
min.2 noci

min. 3 noci

Dospělý v pokoji SPA SUPERIOR

2 150

2 190

2 690

Dospělý v pokoji 1/1 SPA SUPERIOR

2 750

2 790

3 290

Osoba v SPA SUPERIOR APARTMAN

2022

1.7.-31.8.

2 250

2 350

2 990

Dítě do 3,9 let na přistýlce

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Dítě 4-9.9 let na přistýlce

590

590

590

Dítě 10-13,9 let na přistýlce

950

950

950

Cena zahrnuje : 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, využívání
venkovních (mimo zimní sezonu), vnitřních, zážitkových a termálních
bazénů, světa saun, zapůjčení županu (pouze pro dospělé osoby),
připojení k internetu
Cena nezahrnuje : pobytovou taxu 1,8 Euro/os. starší 18 let/noc,
vstupné do termálních lázní, parkování 4 Euro/noc, garáž 7 Euro/noc –
poplatky placené na místě, výměnu županu 5 Euro, cestovní pojištění
četně storna Kč 30,-/os./den, Kč 15,-/děti do 15 let/den

AKCE
Sleva 10% při 50% úhradě 60 dní před příjezdem na ubytování

Hevíz
Hevíz je jedno z nejznámějších lázeňských středisek v Maďarsku. Leží 6 km od Keszthely v jihozápadním cípu
Balatonu. Termální jezero s plochou 4,4 ha a s rašelinovým dnem je největší léčebné jezero v Evropě, které je ohříváno
geotermální energií. Dva prameny tryskající do jezera jsou tak mohutné, že voda v jezeře se vymění během 28 hodin.
Díky tomu, že teplá voda stoupá nahoru a studená dolů je koupání v jezeře příjemné v každou roční dobu – v létě je
teplota vody 34 stupňů Celsia, v zimně 26-28 stupňů Celsia. Krytý most vás vede k hlavnímu pavilonu z konce 19.století
a odtud se rozbíhají můstky a mola, pod kterými je možné plavat a mola využívat k odpočinku a opalování. Mírně
radioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogen-uhličitany a soli vápníku. Jako koupelová kúra je voda vhodná pro
léčení kloubových onemocnění, revmatických potížích,nemoci pohybového ústrojí a páteře a při gynekologických potížích. Koupání s nedoporučuje
při nádorových onemocněních, vysokému krevním tlaku, srdečních a infekčních onemocněních a plicním astmatu. Do jezera není doporučen vstup
dětem mladším 12 let. V areálu u termálního jezera je dětský plavecký bazén a bazének pro malé děti.

Hotel Európa fit****superior
Hotel oceněný cenou „Hotel roku 2014“ a podle Trip Advisoru 2018 3.nejpopulárnější hotel v
Maďarsku. Poloha: hotel je vzdálen pouze 400 m od termálního jezera
Ubytování: 1-2lůžkové pokoje standard nebo superior ( má výhled do zahrady, při příjezdu lahev minerální
vody, vařič na kávu a čaj) s možností jedné přistýlky pro dítě. Rodinný apartmán se samostatnou ložnicí
a obývacím pokojem s rozkládací pohovkou, superior apartmán (výhled do parku, miner.voda při příjezdu,
kávovar, obývací místnost s rozkládacím gaučem, ložnice).V rodinném pokoji a apartmánu mohou být
max 4 osob - 2 dospělí + 2 děti. Všechny pokoje jsou vybaveny fénem, sejfem, telefonem, TV, klimatizací,
minibarem, WiFi, koupelnou a WC. Pokoje superior a apartmány jsou za příplatek.
Stravování: polopenze formou bufetu – maďarská a mezinárodní kuchyně, polévkový bufet v poledne – mimo termín 20.6.-29.8.
K dispozici: restaurace Citrum Étterem, zrestaurovaný Mandarin Bar, lázeňský a saunový svět –(termální a zážitkové bazény, vnitřní a venkovní
bazény, dětské bazény, saunový svět v přízemí – finská, parní sauna, herbarium, frigidarium, nová profi sauna, pravidelné saunové meditace),
bezplatné programy – kurz vaření, maďarský večer, zábavné večery, fitness místnost, stolní tenis, kola, vodní aerobik, sportovní program, Vitalium
Medical Wellness Centrum s preventivními a léčebnými procedurami, Vitalium Beauty – která získala ocenění instituce krásy roku (péče o tělo,
francouzská kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, bezplatné poradenství), Vitalium Laser Centre – první v zemi otevřené multifunkční
laserové centrum, zubní klinika – privátní klinika.

5.1.-17.4.
26.9.-22.12

2022

Svátky : 11.-15.3:, 15.-18.4., 3.-6.6., 28.10.-1.11., 23.-26.12.
- ubytování minimálně 3 noci !!!

18.4.-25.9.
23.-30.12.

min. 2 noci kromě svátků
dospělý v pokoji 1/1 standard

3 050

dospělý v pokoji standard

2 450

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí (polévku k obědu mimo termín 19.6.28.8.), využívání lázeňského a saunového areálu, zapůjčení županu,využívání
fitness, dětskou místnost a animační dětské programy v době maďarských prázdnin,
hotelem dané programy – kondiční tréninky, seniorské programy, rehabilitace,
gymnastiku, aerobik, vodní programy
Cena nezahrnuje: lázeňskou taxu 1,7 Euro/os. starší 18 let/noc, příplatek za
plnou penzi Kč 490,-/os./noc, parkování v garáži 7Euro/noc/auto, pes 25 Euro/noc

3 350
2 750

příplatek na pokoj superior/noc

490

příplatek za rodinný pokoj/noc

590

AKCE

1050

příplatek za superior apartman/noc

Sleva 15% při pobytu na 7 nocí v termínech 2.1.-10.4.,15.5.-17.7., 20.11.-23.12.
Sleva 15% při pobytu na 14 nocí po celý rok
Jednolůžkový pokoj bez příplatku - min. 7 noci 2.1.-27.2., 20.11.-23.12.
Sleva 3% při objednání pobytu min. 60 dní před příjezdem – pobyt min. 2 noci

ZDARMA

1-2 děti do 6,9 let (s 2 platícími osobami)
dítě 7-13,9 let

1 250

1 250

dítě 14-17,9 let

1 950

1 950

Celldömölk
Lázeňské letovisko rozkládající se na 5 milionů let starém vulkanickém vrchu Ság, s vodní plochou cca 1600 m 2
je velmi oblíbeným cílem. Léčivá voda „Celler Krater“, osm různých bazénů - plavecký bazén, kryté – výukový,
termální a kombinovaný bazén, ochlazovací bazény, otevřené sedací bazény, dětský bazén s obrovskou
skluzavou a dětský bazén na hraní /v letní sezoně/, zážitkový bazén /v letní sezoně/k saunový svět, lázeňské
procedury, masáže,pedikúra, manikúra, kosmetika, hřiště na míčové sporty – to vše poskytuje relaxaci jak
mladým,tak starší generaci.

Jufa Vulkan Thermen Resort****
Poloha: hotel se nachází přímo u termálního areálu
Ubytování: 40 moderně zařízených dvoulůžkových pokojů s balkonem nebo terasou. Pokoje jsou vybaveny TV, trezorem, Wifi, klimatizace.
Možnost 1-2 přistýlek, dále rodinné pokoje s možností propojení dveřmi, pokoje pro tělesně postižené osoby.
Stravování: polopenze formou bufetu
K dispozici : restaurace, kavárna, recepci, kulečník, fitnes, parkování zdarma u hotelu
2022
Cena za osobu a noc

1.1.-15.6.*
10.9.-23.12.

15.6.-10.9.
27.12.-30.12.

*15.-18.4.

1 noc

od 2 nocí

1 noc

od 2 nocí

min. 3 noci

dospělý v pokoji 1/1

2 190

2 090

2 350

2 250

2 390

dospělý v pokoji 1/2

1 890

1 750

2 050

1 950

2 090

dospělý na přistýlce

1 590

1 490

1 750

1 650

1 790

ZDARMA

dítě do 6 let na přistýlce
dítě 6-15,9 let na přistýlce

1 150

1 050

1 250

1 190

1 290

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí,
vstup do termálních lázní Vulkan a do světa
saun, dětský vodní svět, zapůjčení županu a
osušek, wellness, fitness, parkování
Cena nezahrnuje : pobytovou taxu
510HUF/osobu starší 18 let/noc,

AKCE
7=6 – celý rok kromě svátku*

Harkány
Lázeňské město Harkány leží v jihozápadní části země, přímo vedle řeky Drávy. Město Harkány i tamní lázně si díky blahodárným účinkům vody
vysloužily název Mekka revmatiků. Počátky lázeňství se datují z období před 180 lety. Jakou sílu má zdejší termální voda si nejdříve vyzkoušeli dělníci
pracující na odvodňování harkánských močálů, kteří si zázračně léčili revmatismus. Zvláštní složkou zdejší vody je karbonylsulfid, který se nachází v
plynné formě harkánských vod - tato látka absorbuje v systému 150x rychleji než sulfát nebo síra. Obsah síry ve vodě je nejvyšší z maďarských lázní
a biologický karbonylsulfid se v této formě nachází pouze zde ani kde jinde na světě. Harkánská voda je vhodná pro léčení potíží pohybového ústrojí a
kloubů, pro poúrazové léčení, léčení lupenky, gynekologických potíží, zánětlivých onemocnění a neplodnosti. Jako pitná kúra je vhodná pro léčení
katarů zažívacího ústrojí a také v případech nemocí žlučníku a jater.

Ametiszt Hotel Harkány***
Poloha: nový hotel otevřený v roce 2006 se nachází v centru města Harkány, cca 250 m od lázní
Ubytování: 2 a 3lůžkové pokoje se soc. zařízením, TV, chladničkou, fénem a sejfem.
Většina pokojů má terasu
Stravování: snídaně formou švédských stolů
K dispozici: recepce, restaurace, zahrada, parkoviště, v blízkosti hotelu jsou tenisové kurty,
sportovní hřiště, sauna, wellness služby.
1.1. - 30.6.
11.9. - 28.12.

1.7. - 10.9.

dospělý v pokoji 1/1

1350

1690

dospělý v pokoji 1/2

850

990

dospělý v pokoji 1/3

850

990

dítě 2-11,9 let na 3.lůžku

650

750

osoba v pokoji 1/4

850

990

osoba v pokoji 1/4+1

690

790

2022

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní, parkování
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,65 Euro/os./noc, cestovní pojištění vč. storna pobytu
Kč 30,-/os./den, dítě do 15 let Kč 15,-/den

dospěl

Kehidakustány
Léčivé a zážitkové lázně Kehida s vodní plochou 2400 m2, mediteránní vnitřní prostory, 13 bazénů, 94 m dlouhý
tobogán, venkovní kamikadze se skluzavkou, venkovní bazény s teplotou vody 34-36°C, bazény s léčivou vodou,
whirpool s masážními tryskami, s „divokou řekou“, brouzdaliště pro děti, s poolbarem a další možnosti čekají na
návštěvníky lázeňského areálu a hotelu. Více něž 1500 lehátek s bezplatným použitím, bezplatné parkování.
Termální voda v lázních Kehida má s obsahem vápníku, magnézia, vodíku, uhličitanu a sirníku příznivý vliv na
nemoci pohybového ústrojí, kloubů, zánětů svalů, onemocnění poruch látkové výměny, neurologické
onemocnění způsobené nemocemi pohybového ústrojí, kožní onemocnění, léčbu zlomenin, úrazů a
pooperačních stavů. Voda má také účinky, které zpomalují stárnutí.

Hotel Kehida Termál****
Poloha: hotel se nachází ve společné budově s termálními lázněmi
Ubytování: 2ůžkové pokoje s možností 1 přistýlky pro dítě, sociální zařízení, klimatizace, telefon, TV,
minibar, trezor, fén, župan, plážová osuška, WiFi, možnost rodinných pokojů
Stravování: polopenze nebo plná penze v restauraci Deák
K dispozici: restaurace, kavárna, cukrárna, volný vstup do komplexu lázní

Hotel Hertelendy House****
Poloha: příjemný hotel je cca 150 m od lázní
Ubytování: dvoulůžkové pokoje (není možná přistýlka).Pokoje v přízemí mají terasu, pokoje v patře mají
balkon, v druhém patře jsou podkrovní pokoje. Každý pokoj má klimatizaci, telefon,TV,minibar, trezor, WiFi
Stravování: polopenze v restauraci Deák
K dispozici: lobby s krbem, wellness – sauna,jacuzzi, soláriu, posilovna, volný vstup do komplexu lázní
Kehida Termal Hotel****
2022

Cena za
noc při
pobytu na:

3.1.-10.3.
15.3.-14.4.
18.4.-2.6.
6.6.-16.6.
1.9.-20.10.
1.11.-22.12.

11.3.-14.3.
15.4.-17.4.
3.6.-5.6.
17.6.-31.8.
21.-31.10.

Hertelendy House****

23.-27.12.

28.12.20221.1.2023

15.3.-14.4.
18.4.-2.6.
6.6.-16.6.
1.9.-20.10.
1.11.-22.12.

11.3.-14.3.
15.4.-17.4.
3.6.-5.6.
17.6.-31.8.
21.-31.10.

23.-27.12.

28.12.20221.1.2023

2-3 noci

od 4 nocí

2-3 noci

od 4 nocí

2-3 noci

2-3 noci

Dospělá
osoba

1890

1750

2190

2050

2750

3490

1490

1790

2390

3150

Junior 1215,9 let

1490

1390

1750

1650

2190

2790

1190

1450

1950

2490

Dítě 5-11,9
let

1150

1150

1350

1250

1650

2150

890

1090

1490

1890

Dítě do 4,9 let ZDARMA
Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, vstup do termálních lázní, využívání saun, fitness, WiFi, zapůjčení županu a osušky,
parkoviště, zákonné pojištění CK, DPH
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,7 Euro/os./noc, příplatek za pokoj 1/1: hotel Kehida Termál Kč 650,-/noc, hotel Hertelendy
House Kč 490,-/noc., cestovní pojištění vč. Storna pobytu Kč 30,-/os./den, dítě do 15 let Kč 15,-/den

Hajdúszoboszló
Největší komplex koupališť a termálních lázní v Evropě, tobogány, Aqua Palace
Exklusivní termální a wellness lázně byly otevřeny v létě 2007. 17 bazénů venkovních a vnitřních zaujímá
vodní plochu 1900 m2. Kromě bazénů (sedavý s léčivou vodou, perličkovou koupelí, s různými atrakcemi,
skluzavkami, pro děti) je zde turecká perličková lázeň, svět saun, aromatizované kabiny, parní lázeň,
fitness, salón krásy, restaurace, kavárna, wellness-bar. Termální voda je díky svému složení vhodná na
léčení kloubních a revmatických bolestí, nemocí páteře, kostních zranění a gynekologických onemocnění.

Hungarospa Thermal hotel***
Poloha: hotel je v městě Hajdúszoboszló a nachází se u 30 hektarového komplexu koupališť, umožňuje přímý
vstup do areálu
Ubytování: 2lůžkové pokoje s možností přistýlky pro dítě, 3lůžkové rodinné pokoje, 3 pokoje pro postižené
osoby. Všechny pokoje mají sociální zařízení, klimatizaci, SAT/TV, WiFi, telefon, trezor, minibar, župan na
zapůjčení, balkon nebo terasu.
Stravování: polopenze formou bufetu
K dispozici: bazény, sauny, tenisový kurt, komplex koupališť a termálních lázní , parkoviště, pláž a Aqua Palace
29.4.-11.6.
12.9.-31.10.

2022

12.6.-11.9.
22.12.2022-3.1.2023

1.11.-21.12.
4.1.-29.4.

4 noci

7 nocí

1 noc (min. 2 noci)

4 noci

7 nocí

Osoba v pokoji 1/1

9050

15350

3150

8190

13890

Osoba v pokoji 1/2, 1/3

7190

12150

2250

6350

10690

Dospělý přistýlka

4750

8350

1650

4750

8350

Svátky: 11.-14.3., 15.4.-18.4., 3.6.-5.6., 28.10.-31.10. - uvedené ceny neplatí pro tyto termíny – info o cenách v CK
Děti do 3,9 let ZDARMA
Děti 4 - 11,9 let na pevném lůžku sleva 25% z ceny dospělé osoby
Děti 4 - 11,9 let na přistýlce v předsezóně a po sezóně Kč 750,-/noc.
Děti 4 - 11,9 let na přistýlce v hlavní sezóně Kč 950,-/noc.
Cena zahrnuje: 1x, 4x nebo 7x ubytování s polopenzí, využívání termálního komplexu Evropa, vstup do Aua Palace, využívání termálního bazénu
a saun hotelu, zapůjčení županu, parkování,
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 1,7 Euro/osobu starší 18 let/noc, příplatek za balkon Kč 130,-/osobu/noc – povinný v termínu 30.4.-11.9.,
cestovní pojištění včetně storna pobytu Kč 30,-/os./den, děti do 15 let Kč 15,-/os./den

Hotel Járja***
Poloha: oblíbený hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází přímo u lázeňské promenády,
cca 80 m od lázní Hungarospa
Ubytování : dvoulůžkové pokoje , apartmány pro 2-4 osoby. Vše se soc. zařízením, klimatizací, Wifi,
TV, ledničkou a trezorem.
Stravování : polopenze (večeře 2 chody)
K dispozici: recepce, restaurace nabízející velký výběr jídel maďarské kuchyně a živou hudbu
s večerními programy, bar, wellness, posilovna, vířivka v kopuli nad hotelem. V okolí hotelu je
nespočet restaurací a zahrádek.
2022

3.1.-19.6. *
18.9.-22.12.

19.6. - 18.9.

*svátky
14.-18.4.
3.-6.6.

5 nocí

7 nocí

5 nocí

7 nocí

3 noci

osoba v pokoji 1/1

8 650

9 990

8 690

11 590

4 750

osoba v pokoji 1/2

4 890

6 890

6 690

8 990

3 650

ZDARMA

dítě do 4,9 let bez lůžka
osoba v apartmánu 1/2

5 590

7 850

7 690

10 290

4 190

osoba v apartmánu 1/3

5 150

7 190

6 690

8 990

3 650

osoba v apartmánu 1/4

4 650

5 550

6 090

8 190

3 350

Cena zahrnuje: 5x nebo 7x ubytování s polopenzí, volný vstup do infra a finské sauny, jacuzzi, fitness, ceragem masáže, WiFi, parkování, 1 vstupenku do zážitků
Aqua Palace (mimo termíny 19.6.-18.9.)
Cena nezahrnuje: vstupenky do lázní, pobytovou taxu
500 HUF/osobu starší 18 let/noc, cestovní pojištění se stornem pobytu Kč 30,-/den, děti do 15 let Kč 15,-/den

