Týdenní autobusové pobyty

TERMÁLNÍ LÁZNĚ HARKÁNY
2022
Léčebné lázně Harkány jsou jedny z nejvyhledávanějších termálních lázní v Maďarsku. Město Harkány leží v jihozápadním cípu země, před větry chráněném pohořím Villány. Klimatické podmínky
jsou téměř mediteránní. Průměrná roční teplota je 10,9°C, průměrné roční srážky 707mm a
sluneční hodiny dosahují ročně počtu 1970. Harkány jsou přímo vedle řeky Drávy, která zde tvoří
hranici s Chorvatskem. Vzdálenost od Pécse je 27km a od Budapešti 242km. Celosvětově uznávané léčebné lázně v městě Harkány byly objeveny v r. 1823. V nádherném parku lázní o rozloze
13ha jsou rekreantům k dispozici tři bazény na koupání, dva termální bazény, plavecký bazén s
vodní hladinou jako zrcadlo a bazén pro děti. V dětském bazénu o hloubce 70cm s křišťálově
čistou vodou si vaše děti užijí hodně legrace. Každý člen rodiny zde najde vhodnou zábavu. Třípatrové, zastřešené, zrekonstruované léčebné lázně s vodní plochou o velikosti 2098m² léčivé vody
slouží najednou 2500 návštěvníkům. V druhém patře léčebných lázní jsou umístěny bazény jacuzzi, vodní masáž, finské sauny a parní komory. Zastřešení této atraktivní části lázní je provedeno
posuvnou střešní konstrukcí. V léčebných a termálních lázních celoročně nabízíme návštěvníkům
široké spektrum služeb.

DRAVA HOTEL THERMAL RESORT ****

29. 4. - 25. 9. 2022

Classic dvoulůžkový pokoj
os./pobyt

Classic jednolůžkový pokoj
os./pobyt

10 900,- Kč

12 100,- Kč

Čtyřhvězdičkový hotel Dráva leží v zalesněném prostředí, 200m od lázeňského areálu. Pokoje jsou dvoulůžkové, některé s možností
přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, umyvadlem a WC, minibarem, telefonem, TV se satelitním
příjmem, fénem na vlasy, sejfem. Na pokojích jsou klientům k dispozici župany, osušky a ručníky. Hotel je vybaven prostornou halou s
recepcí, restaurací a kavárnou s terasou, výtahem a konferenčním sálem. Klientům je k dispozici velká opalovací terasa s lehátky,
stolky a slunečníky. Hotel disponuje krytým termálním bazénem, whirlpoolem a saunou. U hotelu je hlídané parkoviště, tenisové kurty
a sportoviště pro míčové hry. Pokoje jsou dvoulůžkové, některé s možností přistýlky. Všechny pokoje jsou vybaveny klimatizací, koupelnou se sprchou, umyvadlem a WC, minibarem, telefonem, TV se satelitním příjmem, fénem na vlasy, sejfem. Na pokojích jsou klientům
k dispozici župany, osušky a ručníky. Snídaně a večeře formou bufetu.
Ceny zahrnují: : dopravu, 7x ubytování,7x snídaně a večeře formou bufetu, použití županu, plavecký bazén, sauna, infra sauna, solná
jeskyně, parní sauna, wifi, služby delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Ceny nezahrnují: Ceny nezahrnují: pobytovou taxu cca 43,-Kč / osoba /noc, platí se při příjezdu v recepci hotelu. Hotel se nachází 50m od
lázeňského areálu.

XAVIN HOTEL ****

29. 4. - 25. 9. 2022

Dvoulůžkový Přistýlka
pokoj

Dítě 6-16 let
na přistýlce

Jednolůžkový
pokoj

os./pobyt

os./pobyt

za pobyt

os./pobyt

9 200,- Kč

9 200,- Kč

8 000,- Kč

13 200,- Kč

Hotel je umístěn cca 150m od vchodu do lázeňského areálu. V hotelu jsou dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV,
telefon, lednička, trezor, ručníky a osušky. V hotelu je k dispozici bazén, sauna a masážní salón (masáž těla a nohou), termální lázeň,
finská sauna, jacuzzi terapie, aroma-terapeutická sauna, turecká parní kabina. U hotelu je k dispozici stylová restaurace.
Ceny zahrnují: 7x ubytování s polopenzí (formou bufetu), parkování u hotelu, Wifi, služby delegáta,klimatizaci od.01.07.-30.08., autobusovou
dopravu Praha - Brno - Harkány a zpět, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Ceny nezahrnují: pobytovou taxu cca 43,- Kč/os./noc, hradí se při příjezdu na recepci hotelu, vstup do wellness části, vstup do lázeňského
areálu, pojištění léčebných výloh vč. poj. storna.

DIVINA BOUTIQUE HOTEL ****

24. 4. - 25. 9. 2022

Dvoulůžkový Přistýlka
pokoj

Dítě 6-16 let
na přistýlce

Jednolůžkový
pokoj

os./pobyt

os./pobyt

za pobyt

os./pobyt

9 200,- Kč

9 200,- Kč

8 000,- Kč

13 200,- Kč

Nově otevřený čtyřhvězdičkový hotel se nachází cca 200m od lázeňského areálu. Dvoulůžkové elegantní pokoje s balkónem s možností
přistýlky, vlastním sociálním zařízením, fénem, TV/SAT, telefonem a Wifi nabízí odpočinek v příjemném prostředí. Hotel není vhodný pro
domácí mazlíčky. Snídaně a večeře formou bufetu.
Ceny zahrnují: 7x ubytování s polopenzí formou bufetu, WiFi, klimatizaci od.01.07.-30.08., služby delegáta, zákonné pojištění CK proti
úpadku.
Ceny nezahrnují: vstup do wellness části, pobytovou taxu cca 43,-Kč/os/noc, platí se při příjezdu na recepci hotelu, vstup do lázeňského
areálu.

HOTEL ÁTRIUM***

24. 4. - 25. 9. 2022

Dvoulůžkový Třílůžkvý
pokoj
pokoj

Dítě 12 let
na přistýlce

Jednolůžkový
pokoj

os./pobyt

os./pobyt

za pobyt

os./pobyt

9 650,- Kč

9 650,- Kč

4 830,- Kč

10 550,- Kč

Tříhvězdičkový hotel se nachází cca 50m od vstupu do lázeňského areálu. Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky s vlastním soc.
zařízením (WC, sprchový kout), TV/SAT, Wifi. V hotelu se nachází restaurace s barem. Pro hotelové hosty možnost bezplatného parkování na hotelovém parkovišti.
Snídaně formou bufetu, večeře výběr ze tří jídel.
Ceny zahrnují: Dopravu, 7x ubytování s polopenzí (snídaně formou bufetu, večeře výběr ze tří jídel), služby delegáta, WIFI, zákonné pojištění
CK proti úpadku.
Ceny nezahrnují: Vstup do lázeňského areálu, pobytovou taxu cca 43,-Kč/osoba/noc, platí se při příjezdu v hotelu.

LÍDIA HOTEL ***

Dvoulůžkový Třílůžkový
pokoj
pokoj

Dítě 3-14 let
na přistýlce

Jednolůžkový
pokoj

os./pobyt

os./pobyt

za pobyt

os./pobyt

24. 4. - 25. 9. 2022

8 490,- Kč

8 490,- Kč

5 950,- Kč

10 550,- Kč

večeře formou bufetu

2 100,- Kč

2 100,- Kč

2 100,- Kč

2 100,- Kč

Komfortní hotel se nachází cca 200m od vstupu do lázeňského areálu. Pokoje jsou dvoulůžkové s možností přistýlky, s vlastním sociálním zařízení, s kuchyňskou linkou, vařičem a ledničkou, TV-SAT a balkonem. Některé pokoje jsou vybaveny klimatizací. Restaurace, bar,
sauna, Wifi, masáže, půjčovna jízdních kol, átrium se zahradou, klimatizace. Snídaně a večeře formou bufetu.
Ceny zahrnují: Dopravu, 7x ubytování se snídaní formou bufetu, WiFi, klimatizaci, služby delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Ceny nezahrnují: Pobytovou taxu cca 43,- Kč/osoba/noc, plati se při příjezdu u delegáta, vstup do lázeňského areálu.

MEDITERRÁN PENZION ***

24. 4. - 25. 9. 2022

Dvoulůžkový Třílůžkový
pokoj
pokoj

Dítě 3-12 let
na přistýlce

Jednolůžkový
pokoj

os./pobyt

os./pobyt

za pobyt

os./pobyt

4 750,- Kč

4 750,- Kč

3 820,- Kč

7 800,- Kč

Moderní, velmi elegantní, nový apartmán penzion se nachází v klidné části Harkán, 50m od termálních lázní. Apartmány jsou vybaveny
BVT/SAT (ČT24), kompletně vybavenou kuchyňkou, ledničkou, topinkovačem, vším potřebným k vaření a stolování, balkonem, sociálním zařízením.
Ceny zahrnují: Dopravu, 7x ubytování, služby delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Ceny nezahrnují: pobytovou taxu cca 43,- Kč/osoba/noc, plati se při příjezdu u delegáta, vstup do lázeňského areálu.

LUXUSNÍ APARTMÁNY - bez stravy

Dvoulůžkový Třílůžkový
apartmán
apartmán

24. 4. - 25. 9. 2022

os./pobyt

os./pobyt

Dvouložnicový Dítě 3-12 let
4-lůžkový
na přistýlce
apartmán
os./pobyt
za pobyt

4 520,- Kč

4 520,- Kč

3 900,- Kč

3 300- Kč

Jednolůžkový
apartmán

7 300,- Kč

os./pobyt

Komfortní apartmánové domy se nacházejí v klidné části Harkán, 50 - 650 m od termálních lázní. Apartmány jsou dvoulůžkové a čtyřlůžkové s možností přistýlky. Některé čtyřlůžkové apartmány mají dvě ložnice a obývací pokoj. Aparmány jsou vybaveny jednou nebo dvěma
ložnicemi, sociálním zařízením, obývacím pokojem s televizí a satelitním příjmem, kuchyňským koutem včetně vybavení (lednice,
topinkovač, nádobí), balkónem.
Ceny zahrnují: Dopravu, 7x ubytování, spotřebu el.energie, vody, plynu, povlečení, ručníky, závěrečný úklid, služby delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Ceny nezahrnují: stravu, pobytovou taxu cca 43,- Kč/osoba/noc, platí se při příjezdu u delegáta, vstup do lázeňského areálu.

KLASICKÉ APARTMÁNY - bez stravy

Dvoulůžkový Třílůžkový
apartmán
apartmán

24. 4. - 25. 9. 2022

os./pobyt

os./pobyt

4 280,- Kč

4 200,- Kč

Dvouložnicový Dítě 3-12 let
4-lůžkový
na přistýlce
apartmán
os./pobyt
za pobyt
3 650,- Kč

Jednolůžkový
apartmán
os./pobyt

3 290,- Kč

5 980,- Kč

Klasické apartmánové domy se nacházejí v klidné části Harkán, od 250 – 650 m od termálních lázní. Jedná se o dvoulůžkové nebo
třílůžkové apartmány s možností přistýlky. Apartmány jsou vybaveny BVT/SAT, (většinou s ČT24), kompletně vybavenou kuchyňkou,
ledničkou, vším potřebným k vaření a stolování, balkónem, sociální zařízení
Ceny zahrnují: Dopravu, 7x ubytování, spotřebu el.energie, vody, plynu, povlečení, ručníky, závěrečný úklid, služby delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Ceny nezahrnují: stravu, pobytovou taxu cca 43,- Kč/osoba/noc, platí se při příjezdu u delegáta, vstup do lázeňského areálu.

Časy a nástupní místa:
22:30h Praha UAN Florenc nást.č.14
01:00 Brno staré aut.nádraží naproti hotelu Grand ( Při klasické trase je Brno v 1:00-1:15h)
Příjezd do Harkán je 8-8:30h ráno, Rozvoz je do všech typů ubytování.
Odjezd z Harkán je vždy v sobotu v 19:30h od hl.vchodu do lázní. Zavazadla nakládáme vždy dopoledne při vysazování nových klientů, potom už jenom lidi nastoupí u lázní.

