VELIKONOČNÍ POBYT
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH HARKÁNY

Termíny 2022

Dvoulůžkový
pokoj
os./pobyt

Dvoulůžkový
luxusní
apartmán
os./pobyt

Dvoulůžkový
apartmán
klasický
os./pobyt

4 990,- Kč

3 150,- Kč

2 800,- Kč

(hotel Divina Boutique)

14. - 18. 4. 2022

Jednolůžkový
pokoj
os./pobyt

Dvoulůžkový
luxusní
apartmán
os./pobyt

Dvoulůžkový
apartmán
klasický
os./pobyt

6 480,- Kč

3 990,- Kč

3 550,- Kč

(hotel Divina Boutique)

Pojeďte s námi do nejvyhledávanějších termálních lázní v Maďarsku.
Celosvětově uznávané léčebné lázně v městě Harkány byly objeveny v r. 1823. V nádherném parku lázní o rozloze 13 ha 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 70 cm s křišťálově čistou vodou si i Vaše děti užijí hodně legrace. Každý člen rodiny zde najde vhodnou zábavu.Třípatrové,
zastřešené, zrekonstruované léčebné lázně s vodní plochou o velikosti 2098 m čtverečních 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.
čtvrtek 14.4. odjezd z Prahy z ul.Na Florenci ve 22:30h, noční přejezd do Maďarska.
pátek 15.4. v ranních hodinách příjezd do Harkán, ubytování (pokud budou volné pokoje, nebo apartmány), celodenní návštěva
termálních lázní.
sobota 16.4. indivuduální volno, celodenní návštěva termálních lázní.
neděle 17.4. individuelní volno, celodenní návštěva termálních lázní. V případě zájmu, fakultativní výlet do vinařské vesnice Villány
s degustací místních vín, nebo návštěva města Pécs.
pondělí 18.4. v dopoledních hodinách naložení zavazadel, celodenní přejezd zpět. Ve večerních hodinách návrat do Prahy.
Ubytování
hotel Divina Boutique cca 200m od lázeňského areálu. (nově otevřený 4hvězdičkový hotel)
klasické apartmány cca 150m od lázeňského areálu (Tavasz,Fasor,Mecsek, Hovirag)
luxusní apartmány cca 200 m od lázeňského areálu
dvoulůžkové, čtyřlůžkové, kompletně vybavené apartmány TV/SAT, kuchyňka, sprcha,WC, balkón
Stravování
Stravování dle výběru ubytování:
Divina Boutique hotel - polopenze formou bohatého bufetu
luxusní aparmány - vlastní stravování
klasické apartmány - vlastní stravování
Cena zahrnuje: 3x ubytování ve vámi vybraném ubytování, polopenze (Divina Boutique), doprava Praha - Brno - Harkány a zpět, služby
delegáta, zákonné pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: stravu (ubytování v apartmánech), vstup do lázeňského areálu, pojištění léčebných výloh, pobytovou taxu 125,-Kč/pobyt
(hradí se na místě), fakultativní výlet (100,-Kč), a vše ostatní co není uvedeno v "cena zahrnuje".
Nástupní místa:
22:30h Praha ul. Na Florenci; 23:15h Benešov vlak.nádraží; 23:30h Divišov náměstí; 23:50h Vlašim vlak.nádraží; 00:40h Humpolec čerpací stanice Benzina směr Pelhřimov; 01:00h Jihlava dálnice D1 čerpací stanice ÖMV; 02:00h Brno autobusové nádraží naproti hotelu Grand
Upozornění:
Pokud není ve smlouvě o zájezdu nebo v potvrzení o zájezdu uvedeno jinak, minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu je 30. CK EichlerBUS s.r.o. si vyhrazuje právo na
zrušení zájezdu do 7 dní před uskutečněním zájezdu v případě nenaplnění požadovaného počtu účastníků.

