[MAĎARSKO]

TERMÁLY - St. Gotthard
Szentgotthárd
- mezi bezpočtem maďarských termálních pramenů a lázní jsme pro
vás vybrali možná méně známé, ale snadno dosažitelné lázeňské
městečko St. Gotthard v západním Maďarsku, pouhých 300 km od
Brna. Termální voda s obsahem natrium-hydrogen-karbonátu, CO2
napomáhá v léčbě chorob pohybového aparátu, gynekologických
potíží, v rehabilitaci po sportovních úrazech, blahodárně působí na
léčbu neurologických onemocnění, poruch cévního systému a je
vhodná k celkovému uvolnění svalstva. Zmírňuje projevy chorob
vzniklých v důsledku opotřebení kloubů, potíže spojené s páteří a je
účinným doplněním různých fyzioterapeutických a revmatologických
procedur. Pobyty zde jsou vhodné pro páry, rodiny s dětmi i seniory.

Doporučené turistické cíle
• v Szentgotthárd v blízkosti hotelu
- barokní kostel - třetí největší barokní kostel v Maďarsku
- barokní zahrada - vybudována podle původních plánů
- divadlo - v minulosti sklad obilí je dnes domovem městského divadla
- na kánoi po řece Rába, organizované sjezdy, nedaleko hotelu
• Jezero Hársas – výlet pěšky nebo na kole k 6 km vzdálenému jezeru
v chráněné krajinné oblasti, které můžete obejít po 2,1 km dlouhé stezce
• Trojmezí – Tříhraniční kámen – jen 15 km od hotelu se nachází památník
označující nejzápadnější místo Maďarska na pomezí s Rakouskem
a Slovinskem, připomínající uzavření Trianonské mírové smlouvy
• Zotter – čokoládová manufaktura v rakouském Berglu (cca 40 km), kde
vyrábějí 365 různých čokolád – na každý den v roce jednu. A to vše
ekologicky a fair-trade
• Dino park – v Bad Gleichenbergu (Rakousko, 40 km)
• Maribor – 2.největší město ve Slovinsku na řece Drávě, 100 km (1,5 hod.)
• Koper a Terst – je libo vykoupat se v moři? Jen 3,5 hod. cesty autem je do slovinského Koperu nebo italského
Terstu, kde můžete strávit den nebo pokračovat v dovolené u moře
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HOTEL GOTTHARD THERME & Conference**** - Szentgotthard
Vzdálenost z Prahy / Brna: 510 / 310 km
Místo pobytu: Szentgotthard – nejzápadnější maďarské město na pomezí
maďarsko-rakousko-slovinské hranice na okraji národního parku Őrség.
Ubytování: Gotthard Therme Hotel a Conference**** je bezprostředně
propojen s termálními lázněmi St.Gotthard Spa a Wellness, vybudovanými
v jedinečné středozemní atmosféře, umocněné exotickými rostlinami,
palmami a dokonale ladícími chodníky z přírodního kamene. Na ploše
téměř 1 500 m2 nabízí celoroční odpočinek a relaxaci v termálních
bazénech s unikátními skluzavkami, venkovním i dětském bazénu,
perličkových bazénech, saunovém světě, klasických římských lázních a
širokou nabídku léčebných a wellnes procedur i využití fitness centra.
V hotelu je recepce, restaurace, lobby bar, kavárna, půjčovna kol.
2lůžkové pokoje Superior (25 m2) – prostorné, elegantně zařízené a
klimatizované pokoje s koupelnou se sprchou, většina s balkónem
s výhledem do hotelové zahrady s venkovním bazénem. Možnost ubytování
max. 3 osob.
Rodinné pokoje (35 m2) – klimatizované pokoje jsou vybaveny koupelnou
s vanou nebo sprchou, bez balkónu. Vhodné pro ubytování max. dvou
dospělých osob a 2-3 dětí.
Wellness zahrnuté v ceně: bazén, dětský bazén, venkovní bazén (v létě),
skluzavka; vstup v den příjezdu od 15:00 a v den odjezdu do 11:00 hod.
Wellness za poplatek: hluboký bazén, saunový svět - klasická finská sauna,
sauna-bar, domek s finskou saunou /venkovní/, aromaterapeutická parní
kabina, parní biosauna, parní lázně, infra sauna, aromaterapeutická kabina,
odpočinkové prostory, masáže, squashové kurty, fitness.
Provozní doba: bazén 8:00 – 20:00, zážitkové koupele 9:00-20:00, saunový
park 10:00-19:45, masáže 10:00-18:30, fitness 8:00-20:00 hod.
Stravování: polopenze - snídaně studený a teplý bufet, večeře formou
bufetu s nabídkou specialit maďarské i mezinárodní kuchyně (gastronomie
tří sousedních zemí). V případě menší obsazenosti hotelu večeře formou
menu se 4 chody.
Pobyty: min. na 4 noci, kratší pobyty na vyžádání a za příplatek
Pobyty 4 až 7 nocí
Sezóna

Nocí

12.05.-26.06.
26.06.-01.09.
01.09.-30.09.
12.05.-26.06.
26.06.-01.09.
01.07.-01.09.

4
4
4
7
7
7

Pokoj Superior
Dospělý
Přistýlka 6 - 13 let
7 080
3 560
7 640
3 840
7 080
3 560
12 390
6 230
13 370
6 720
12 390
6 230

Cena v Kč/os.
Rodinný pokoj
Dospělý
Přistýlka 6 - 13 let
8 160
4 080
8 720
4 360
8 160
4 080
14 280
7 140
15 260
7 630
14 280
7 140

V ceně:
• ubytování s polopenzí
• vstup do St. Gotthard Spa a Wellness
• župan
• wi- fi
• DPH

Další služby (platba na místě):
• domácí mazlíček: 20 €/noc (nutno objednat předem)
• squashový kurt / raketa: 1 900 HUF/hod. / 500 HUF/ hod.
• fitness: 1 000 HUF/vstup
• solárium: 500 HUF/5 min.
• saunový park

Platba na místě (povinná):
• turistická taxa: 1,70 €/os.den

Služby za příplatek: cestovní pojištění
Slevy: stálý klient: -2%
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