[MAĎARSKO]

HÉVÍZ
Vzdálenost z Prahy/Brna: 810 / 855 km
Hévíz, jedno z největších a nejznámějších lázeňských středisek v
Maďarsku, leží v údolí 6 kilometrů od Keszthely v jihozápadním cípu
Balatonu. Zde se nachází největší jezero s horkou vodou v Evropě.
Hévíz je město se zdravotnickými institucemi a rekreačními zařízeními,
které
mu
umožňují
přijímat
hosty
po
celý
rok.
Vzhledem ke svému unikátnímu přírodnímu bohatství, svým léčebným
ústavům, lékařskému a zdravotnickému personálu, který se vytvářel po
několik generací, je Hévíz mezinárodně uznáván jako jedno z
prvotřídních lázeňských středisek a je také častým místem lékařských
konferencí. Mimořádným rysem Hévízu je termální jezero o ploše 47 500
čtverečních metrů s nálevkovitě se svažujícím dnem o hloubce 36.5 m,
jehož mírně radioaktivní voda obsahuje síru, alkálie, hydrogenuhličitany,
a zejména soli vápníku. Pramen poskytuje 86 milionů litrů vody denně,
takže voda v jezeře se úplně vymění každých 28 hodin. Teplota jezera je
33-34°C v lét ě a 26-28°C v zim ě. Koupající mohou využívat vody jezera
po celý rok, buď venku nebo uvnitř. Jako koupelová kúra je voda vhodná
pro léčení kloubových onemocnění, revmatických potíží, nemoci
pohybového ústrojí a páteře a při gynekologických potížích.

Místa pobytu:
Hévíz (121 m) - leží 6 km od Balatonu a 90 min. jízdy autem od hlavního
města Budapešť.
Ve středisku bary, kavárny, restaurace, supermarket, pošta.

Doporučené turistické cíle:
• Novobarokní zámek v Keszthely
• Balaton - největší jezero ve Střední Evropě, možnost koupání a dalších
vodní sporty
• Bakoňský les
• Tapolca – Jeskyně jezer a Mlýnský rybník
• Mohutný hrad v Sümegu
• Starobylé městečko Veszprém
• Badačoňská hora – čedičová hora vysoká 210 metrů
• Tihány – skanzen s lidovou architekturou, opatský chrám, Starý hrad
• Herend – světoznámá porcelánka, možnost exkurze
• Budapešť - hlavní město
• Ochutnávka vína, např. Vinobraní v Balatonbogláru
.
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APARTMÁNOVÝ DŮM**** RELAX
Moderní ubytování blízko centra Hévízu - asi 5 min. od pěší zóny s restauracemi a obchody a cca 400m od
termálního jezera. Apartmány pro 2 až 4 osoby o velikosti cca 45-50m2 s ložnicí, obývacím pokojem, vybavenou
kuchyňkou s mikrovlnou troubou, koupelnou se sprchou/WC a balkónem či sluneční terasou. Dva apartmány pro 4 až
6 osob o velikosti cca 80mq se dvěma ložnicemi.
K dispozici sauna, vířivka a masáže. Možnost půjčení kola na místě.
Venkovní parkování zdarma.
Stravování: snídaně, v ceně je zahrnuta také jedna večeře při svíčkách. Za příplatek lze zajistit večeře i na další dny
pobytu, event. vlastní stravování v restauracích v okolí nebo možnost vaření ve vybavené kuchyňce.

Pobyty: na 3, 4, 5 nebo 7 nocí
Cena v Kč/os.
Sezona
01.03.-30.09.14

3 noci
4 090

Wellness balíček
4 noci
5 nocí
5 490
6 890

7 nocí
9 590

V ceně:
• Ubytování v apartmánu včetně energií na počet zvolených nocí
• Snídaně na počet zvolených dní
• Masáže (3 noci = 1 masáže/os., 4,5 a 7 nocí = 2 masáže/os.)
• Vstupné do termálního jezera Tófürdö (3 a 4 noci = 1x vstupné, 5 a 7 nocí = 2x vstupné)
• Ložní prádlo a ručníky
• 1x večeře při svíčkách
• Závěrečný úklid
• Venkovní parkování
• Internet
• Wellness (jacuzzi, sauna, fitness)
• DPH
Platba na místě (povinná):
• Turistická taxa: 1,80 €/os.noc
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• Příplatek za 1lůžkový pokoj: na vyžádání
Další služby (platba na místě):
• Večeře: 8 €/os
• Masáže (reflexních zón a chodidel, léčivé masáže, magnetoterapie, ad.): za poplatek
• Pedikúra, manikúra: cca 6 €/os. (v Apartmánovém domě Gelencser)
Slevy:
• Děti do 5 let zdarma, 6-12 let -50%: děti do 5 let a ve věku 6 až 12 let mají jen ubytování a snídaně na počet
zvolených dní, závěrečný úklid, ložní prádlo a ručníky, tzn. bez sauny, masáže a vstupného do termálního jezera
Tófürdö (vstup pouze do dětského bazénu, malým dětem se nedoporučuje vstup do termálního jezera)
• Motivační slevy a HolidayPASS
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APARTMÁNOVÝ DŮM**** CENTRUM
Apartmánový dům Centrum - moderní ubytování blízko centra Hévízu - asi 5 min. od pěší zóny s restauracemi a
obchody a cca 400m od termálního jezera. Apartmány pro 2 až 4 osoby o velikosti cca 45-50m2 s ložnicí, obývacím
pokojem, vybavenou kuchyňkou s mikrovlnou troubou, koupelnou se sprchou/WC a balkónem či sluneční terasou.
Dva apartmány pro 4 až 6 osob o velikosti cca 80mq se dvěma ložnicema.
K dispozici sauna, vířivka a masáže.
Možnost půjčení kola na místě.
Venkovní parkování zdarma.
Stravování: snídaně, v ceně je zahrnuta také jedna večeře při svíčkách.
Za příplatek lze zajistit večeře i na další dny pobytu, event. vlastní stravování v restauracích v okolí nebo možnost
vaření ve vybavené kuchyňce.

Pobyty: na 3, 4, 5 nebo 7 nocí
Cena v Kč/os.
Sezona
01.01.-30.09.14

Wellness balíček
3 noci
3 690

4 noci
4 890

5 nocí
6 090

7 nocí
8 490

V ceně:
• Ubytování v apartmánu včetně energií na počet zvolených nocí
• Ložní prádlo a ručníky
• Masáže (3 noci = 1 masáže/os., 4,5 a 7 nocí = 2 masáže/os.)
• Snídaně na počet zvolených dní, 1x večeře při svíčkách
• Vstupné do termálního jezera Tófürdö (3 a 4 noci = 1x vstupné, 5 a 7 nocí = 2x vstupné)
• Závěrečný úklid
• Venkovní parkování
• Internet
• Wellness (jacuzzi, sauna, fitness)
• DPH
Platba na místě (povinné poplatky):
• Pobytová taxa: 1,80 €/os.noc
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
• Příplatek za 1lůžkový pokoj: na vyžádání
Další služby (platba na místě):
• Večeře: 8 €/os
• Masáže (reflexních zón a chodidel, léčivé masáže, magnetoterapie, ad.): za poplatek
• Pedikúra, manikúra: cca 6 €/os. (v Apartmánovém domě Gelencser)
Slevy:
• Děti do 5 let zdarma, 6-12 let -50%: děti do 5 let mají a ve věku 6 až 12 let mají jen ubytování a snídaně na počet
zvolených dní, závěrečný úklid, ložní prádlo a ručníky, tzn. bez sauny, masáže a vstupného do termálního jezera
Tófürdö (vstup pouze do dětského bazénu, malým dětem se nedoporučuje vstup do termálního jezera)
• Motivační slevy a poukázky Holidaypass
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