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DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED OBJEDNÁNÍM POBYTU
1. Pobyty lze rezervovat u všech poboček CK NEMO tour nebo
u autorizovaných prodejců po celém území České republiky.
2. Délka pobytů je různá a je vždy definována v cenové tabulce
u každého objektu. V případech, kdy je v cenové tabulce
uvedena cena za den, je zpravidla možná libovolná délka
pobytu s nástupním dnem dle výběru klienta. Podrobné
informace o čase nástupu na pobyt budou uvedeny na
Voucheru, který obdržíte po úhradě pobytu. Samotný pobyt
probíhá dle hotelového resp. ubytovacího řádu. Pokoje se
uvolňují zpravidla do 10 hodin.
3. Hotel je oprávněn při příjezdu požadovat garanci úhrady extra
služeb případně čerpaných během pobytu ve formě autorizace
kreditní karty nebo vratné kauce.Jedná se o konzumaci na
baru, v lázních apod. Výše kreditu je různá (od 20 Eur), je jen
informativní a v době realizace pobytu se může lišit (není
důvodem k reklamaci).
4. Služby zahrnuté v ceně pobytu – pokud není uvedeno jinak,
v ceně pobytu je zahrnuto ubytování a stravování v rozsahu
uvedeném v cenové tabulce.
5. Pokud není uvedeno jinak, v ceně pobytu není zahrnuta

doprava do místa ubytování, místní poplatky (viz dále),
poplatky za služby čerpané na místě: kromě ubytování
a přesně určené stravy se převážná většina služeb, které
poskytuje ubytovatel, platí na místě hotově. Např. hovory
z hotelového telefonu, internet – není-li uvedeno jinak,
konzumace nápojů z pokojového minibaru, půjčovné,
parkování a rekreační poplatek, poplatek za psa, sauny,
bazén aj.
6. Obsadí-li klienti pokoj menším počtem osob než je počet lůžek,
musí hradit celý pokoj, tzn. doplatí cenu neobsazeného lůžka.
Případné slevy se vztahují pouze na ceny pevných lůžek (ne
přistýlek).
7. Rekreační poplatek (místní poplatek resp. lázeňský, pobytová
taxa) je povinný poplatek z přechodného ubytování, který platí
klient, není-li uvedeno jinak, na místě pobytu ubytovateli (ve
většině případů se vztahuje pouze na osoby starší 18let
a mladší 70let) a jeho denní výše se pohybuje od 5 Kč do
20 Kč. U pobytu na Slovensku, Maďarsku a Itálii činí tento
poplatek 0,4 až 2 €/os./den.
8. Strava – rozsah stravování je uveden u každého objektu v bloku

Stravování, kde je uveden způsob podávání stravy. Ubytovatel
může změnit systém podávání stravy, zpravidla při nižší
obsazenosti v průběhu celé sezóny při současné ceně
resp.cenovém limitu. Tato změna odpovídá smlouvě a nelze ji
považovat za důvod k reklamaci. Bufetové stoly obsahují
samoobslužné podávání jídla dle vlastního výběru z různě
bohaté nabídky, nápoje nejsou v ceně.
9. Ceny v katalogu jsou uváděny orientačně v Kč. Se závaznou
cenou je klient seznámen před uzavřením smlouvy a její
úhradou. Ubytování v katalogu je kalkulováno na dospělou
osobu ubytovanou ve dvoulůžkovém pokoji (většinou Standard)
– obsazení pokoje minim. 2 dospělými osobami. Máte-li zájem
o jiný typ ubytování (suite, apartmán, rodinný pokoj) rádi Vám
prověříme možnosti v daném typu ubytování s kalkulací
příslušné ceny. V Itálii jsou vždy ceny za apartmán/7 nocí.
10. U lázeňských pobytů doporučujeme předem konzultaci
u lékaře, zda je pro Vás pobyt v termálních lázních vhodný.
Doporučená doba pobytu dospělých osob v bazénu s termální
vodou je cca 20-30 minut.
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1. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hotel Krakonoš

4

8. TRENČIANSKÉ TEPLICE

Hotel Flóra

8

23. SÁRVÁR

Hotel Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa 14

2. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hotel Melodie

4

9. SKLENÉ TEPLICE

Lázeňské domy a hotel Relax Thermal

8

24. SÁRVÁR

Hotel Ensana Thermal Spa SÁRVÁR

15

3. KARLOVA STUDÁNKA

Horské lázně – lázeňské domy

5

10. PIEŠŤANY

Hotel Park

9

25. SÁRVÁR

Spirit hotel Thermal Spa

15

5. LUHAČOVICE – POZLOVICE Wellness Hotel Pohoda

6

11. PIEŠŤANY

Wellness Hotel Máj

9

26. BÜKFÜRDÖ

Greenfield Hotel Golf & Spa

16

6. LUHAČOVICE

Vila Antoaneta

7

12. DUNAJSKÁ STREDA

Hotel Therma

10

27. BÜKFÜRDÖ

Hotel Danubius Health Spa Resort BÜK

17

7. TEPLICE NAD BEČVOU

Lázeňský dům Moravan

7

13. PATINCE

Hotel Wellness Patince

10

28. HÉVÍZ

Ensana Thermal Aqua Spa hotel

18

14. PATINCE

Chatky Family Resort

11

29. HÉVÍZ

Ensana Thermal Hevíz Spa hotel

18

15. PATINCE

Penziony Bonaparte a Korzika

11

30. HÉVÍZ

Naturmed Hotel Carbona

19

WELLNESS V ČECHÁCH A NA MORAVĚ
1. MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hotel Krakonoš

4

16. PATINCE

Olive Family Resort

11

31. MOSONMAGYARÓVÁR

Aqua Hotel Thermal

19

4. VELKÉ LOSINY

Wellness Hotel Diana

5

17. PODHÁJSKA

Penzion Energy I.

12

32. ZALAKAROS

5. LUHAČOVICE – POZLOVICE Wellness Hotel Pohoda

6

18. PODHÁJSKA

Penzion Energy II.

12

Hotel Park Inn
by Radisson Zalakaros Resort & Spa

20

6. LUHAČOVICE

7

19. PODHÁJSKA

Bungalovy Energy I.

13

33. ZALAKAROS

Hotel Karos Spa

21

34. VISEGRÁD

Thermal Hotel Visegrád

21

Vila Antoaneta

RODINNÉ POBYTY
4. VELKÉ LOSINY

Wellness Hotel Diana

5. LUHAČOVICE – POZLOVICE Wellness Hotel Pohoda

5
6

SENIORSKÉ POBYTY
2. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

Hotel Melodie

5. LUHAČOVICE – POZLOVICE Wellness Hotel Pohoda

4
6

OBECNÉ INFORMACE
Účast na pobytech se řídí Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdech CK NEMO tour,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu/přihlášky a klient svým podpisem
stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.
Poskytované služby a jejich rozsah jsou přesně určeny textem katalogu. Veškeré údaje
o službách a cenách odpovídají informacím, které jsou známé v době přípravy a tisku katalogu
(uzávěrka katalogu 06.12.2019). Další dodatečné a potřebné informace o službách nad
rámec katalogové nabídky je možno vyžádat ve všech prodejních místech. Vzhledem ke
skutečnosti, že je katalog připravován a vytištěn v předstihu, je nutné považovat informace
k jednotlivým objektům v katalogu jako orientační. Omlouváme se, ale případné změny
nejsou vyloučeny. Pokud nám budou ubytovatelem případné změny oznámené v průběhu
sezóny, budeme o jejich rozsahu obratem informovat na našich webových stránkách,
www.nemotour.cz. Tento katalog byl zpracován dle zákona č.159/1999 Sb. Zákonné
pojištění je zahrnuto v ceně zájezdu. Přesné vymezení rozsahu služeb je specifikováno
v popisu jednotlivých ubytovacích zařízení. Tento popis je doplňkem smlouvy
o zájezdu/přihlášky uzavřené při objednávce (knihování) zájezdu.
Upozornění: A) přání, uvedené v poznámce ve smlouvě o zájezdu/objednávce služeb
CK negarantuje (např. pokoj s balkonem, pokoje vedle sebe…). Vše záleží na možnostech
hotelu v daném čase. Služby v ceně pobytů (např. vstup do bazénů, lázní apod.) jsou
poskytovány dle provozních hodin jednotlivých ubytovacích kapacit a jejich provozních
středisek. B) Vstup na některé skluzavky a vodní atrakce v termálních areálech a lázních
je omezen výškou dítěte. V určitých obdobích probíhají pravidelné údržby a čištění bazénů,
které nemůžeme ovlivnit. CK NEMO tour není zodpovědná za případnou odstávku bazénů
v rámci zákonem předepsané údržby nebo za mimořádné odstávky z důvodu ochrany
zdraví a zajištění bezpečnosti klientů. Klient nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud
má možnost využívat další bazény v příslušném areálu či aquaparku.
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20. PODHÁJSKA

Penzion Dóm v zahradě

13

21. PODHÁJSKA

Penziony Quatro II. a III.

13

22. PODHÁJSKA

Penzion Quatro IV.

13

ITÁLIE
BIBIONE

SENIORSKÉ POBYTY NA SLOVENSKU
8. TRENČIANSKÉ TEPLICE

Hotel Flóra

8

9. SKLENÉ TEPLICE

Lázeňské domy a hotel Relax Thermal

8

10. PIEŠŤANY

Hotel Park

9

11. PIEŠŤANY

Wellness Hotel Máj

9

12. DUNAJSKÁ STREDA

Hotel Therma

10

15. PATINCE

Penziony Bonaparte a Korzika

11

17. PODHÁJSKA

Penzion Energy I.

12

18. PODHÁJSKA

Penzion Energy II.

12

19. PODHÁJSKA

Bungalovy Energy I.

13

21. PODHÁJSKA

Penziony Quatro II. a III.

13

22. PODHÁJSKA

Penzion Quatro IV.

13
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Rozhodli jste se pro dovolenou na Benátské riviéře?
V tomto katalogu je jen nepatrná ukázka těch nejžádanějších
apartmánů, konkrétně v Bibione.
Další najdete na našich internetových stránkách
– kde je nabídka průběžně rozšiřována
a aktualizována:
LIGNANO - Sabbiadoro a Riviéra
CAORLE - pláže Levante i Ponente
PORTO SANTA MARGHERITA

- novější část starobylého městečka Caorle

DÁRKOVÝ POUKAZ
na dovolenou v libovolné hodnotě

Slevy s uvedením podmínek jejich poskytnutí sledujte aktuálně
na www.nemotour.cz u jednotlivých objektů.
Organizátor: NEMO tour s.r.o., IČ: 64051421
Foto: archív NEMO tour, archívy jednotlivých hotelů, titulní strana hotel Danubius Health Spa Resort Bük
Člen Asociace

Udělejte vašim blízkým radost!

Pobyty z tohoto katalogu si můžete zakoupit
u více než 200 cestovních agentur a kanceláří
na území České republiky.
Františkovy Lázně

PRAHA

Mariánské Lázně

Velké Losiny Karlova
Studánka

BRNO

Luhačovice

Nízké Tatry
Bojnice

Vysoké Tatry

Trenčianské Teplice
Piešťany NITRA
Sklené Teplice
BRATISLAVA
Dudince
Veľký Meder Podhájska
Patince

ITÁLIE

MAĎARSKO
z další nabídky

Lignano • Bibione • Caorle • Porto St. Margherita

Mosonmagyaróvár

Visegrád
BUDAPEŠŤ

TAPOLCA - BALATONALMÁDI
Hotely Pelion****
a Bal Resort****

Bükfürdö (Bük)
Sárvár
Balatonalmádi
Tapolca
Hevíz
Balaton

Lignano

Zalakaros

Caorle Bibione
Porto Santa Margherita
Lido di Jesolo

MIMO TÉTO NABÍDKY DOPORUČUJEME NAHLÉDNOUT
na www.nemotour.cz, kde jsou soustředěny další tipy a novinky pro rok 2020
SIRNATÉ LÁZNĚ
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

LÁZNĚ DUDINCE
Lázeňské hotely Rubín, Smaragd

BOJNICE
NÍZKÉ A VYSOKÉ TATRY

LÁZNĚ DUDINCE
Lázeňský hotel Minerál

Další nabídku
wellness i lázeňských pobytů
najdete na www.nemotour.cz
POJIŠTĚNÍ VAŠÍ CESTY ZAČÍNÁ U NÁS
Výhodné cestovní pojištění
na Slovensko, do Maďarska a Itálie
• Typ B na Slovensko v ceně 20 Kč/osoba/den
pojištění storna, léčebných výloh a úrazové pojištění

• Typ B - Maďarsko, Itálie v ceně 24 Kč/osoba/den
pojištění storna, léčebných výloh a úrazové pojištění

I přes skutečnost, že má většina evropských států uzavřené vzájemné dohody
o poskytování zdravotní péče, nejsou z nich pokryty náklady na převoz pojištěného
zpět do ČR nebo vysoká spoluúčast na léky a lékařské ošetření. Z těchto důvodů jsou
léčebné výlohy nejčastějším důvodem pro sjednání cestovního pojištění.
Kde si můžete cestovní pojištění zakoupit?
- přímo v prodejně CK NEMO tour
- v rámci rezervace zájezdu na www.nemotour.cz
Komplexní pojištění na Slovensko, do Maďarska a Itálie včetně podrobných
informací k jednotlivým balíčkům pojištění najdete na www.nemotour.cz.

3

Č E S KO

1

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Hotel Krakonoš

Mariánské Lázně jsou nejmladší západočeské lázně
s velkým množstvím minerálních pramenů. Všechny léčivé
prameny jsou studené železnaté kyselky. Užívají se nejen
pro pitnou kúru, ale také k inhalacím a koupelím. Lázeňská
léčba je založena na využívání přírodních léčivých zdrojů
(minerální vody, plyny, rašeliny, slatiny a bahno). Aktivní
odpočinek nabízí golfové hřiště, minigolf, tenisové kurty,

bazény, solária, jízdárna, lyžování, turistické i cyklistické
trasy. Bohatý kulturní i společenský život. Nevšední zážitek
nabízejí hudební i světelné produkce Zpívající fontány.
Lázně jsou dobrým výchozím bodem na výlety
do atraktivních turistických míst jakými jsou Klášter
Premonstrátů v Teplé nebo hrad Bečov.

Hotel Krakonoš se nachází v přírodním prostředí nad lázeňským
městem, cca 2 km od centra. Jedná se o 3* hotel, nabízející širokou
nabídku služeb, včetně léčebných i wellness pobytů. Rychlé spojení
s centrem umožňuje kabinková lanovka, jejíž stanice je blízko hotelu.
K dispozici je restaurace s letní venkovní terasou, lobby bar, výtah, vnitřní
bazén, manikúra a pedikúra, solná jeskyně, kolárna. BALNEOPROVOZ
nabízí: různé koupele, masáže, plynové obálky a injekce, rašelinové
zábaly, ultrazvuk, magnetoterapii, inhalace, léčebný tělocvik, solnou
jeskyni, parafín, Kneippovy koupele a inhalace. V okolí jsou tenisové
kurty, golfové hřiště, cyklotrasy, jízdárna, dančí obora a známý park
miniatur Boheminium. Za poplatek možnost úschovy vlastních kol.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT, lednička,
telefon a fén.
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetového stolu a večeře
tříchodové menu – hlavní jídlo výběrem z 2-3 jídel.
Koupání: vnitřní bazén (11 x 6 m).
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí na místě ve výši
21 Kč/noc. Parkování u hotelu za poplatek 100 Kč/noc.
Pouze rekreační pobyt je vhodný také pro děti.

REKREAČNÍ POBYT

BAZÉN ZDARMA

06.01.-31.03., 01.11.- 21.12.2020
4 dny/3 noci: 3100 Kč/dospělý
6 dní/5 nocí: 5200 Kč/dospělý
01.04.-30.04.2020
4 dny/3 noci: 3300 Kč/dospělý
6 dní/5 nocí: 5500 Kč/dospělý
01.05.-31.05., 01.09.-30.09.2020
4 dny/3 noci: 3700 Kč/dospělý
6 dní/5 nocí: 6200 Kč/dospělý
01.06.-31.08.2020
4 dny/3 noci: 3600 Kč/dospělý
6 dní/5 nocí: 5990 Kč/dospělý
01.10.-31.10.2020
4 dny/3 noci: 3300 Kč/dospělý
6 dní/5 nocí: 5500 Kč/dospělý
REKREAČNÍ POBYT (4 dny/3 noci) – v ceně: 3x ubytování,
3x polopenze, volný vstup do bazénu.
REKREAČNÍ POBYT (6 dní/5 nocí) – v ceně: 5x ubytování,
5x polopenze, volný vstup do bazénu.
Dětské ceny 2-12 let najdete na našem webu.

VLASTNÍ BALNEOPROVOZ

NEMO tour TIP:
až 30% sleva na některé vybrané procedury, 20% sleva
na vstup do miniaturparku Boheminium, 25% sleva na vstup
do muzea Jana Bechera v Karlových Varech

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
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FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Hotel Melodie

VYHLEDÁVANÉ UBYTOVÁNÍ

4

Františkovy Lázně společně s Karlovými Vary a Mariánskými
Lázněmi tvoří světoznámý „západočeský lázeňský trojúhelník“.
Zdejší prameny patří mezi přírodní minerální vody, tzv. studené
kyselky českého typu. Jejich průměrná teplota je 11°C. Díky
odbornému využívání těchto zdrojů se lázně vyvinuly
ve světoznámé léčebné místo pro choroby ženské, nemoci srdce
a krevního oběhu, choroby pohybového ústrojí. Rodinám s dětmi

a nejen jim doporučujeme návštěvu AQUAFORA, celoročně
otevřeného aquaparku. 4 vnitřní a 3 venkovní bazény s vodními
atrakcemi, tobogán (82 m), vodní skluzavky a jeskyně, vnitřní
whirpool (34°C) a celoroční venkovní s teplotou 32°C.
Lázně jsou dobrým výchozím bodem na výlety: zámek Kynžvart,
Chebský hrad, hrad Seeberg, přírodní koupaliště Amerika.

Hotel Melodie*** se nachází v pohodlné pěší vzdálenosti od
kolonády, na okraji městského lesoparku města Františkovy Lázně (pár
minut pěšky). Objekt je chráněnou památkou, zrekonstruovaný
s moderním interiérem a výtahem. K dispozici je stylově zařízená
restaurace „Melodie“, letní venkovní terasa s posezením před hotelem
s výhledem do lesoparku. Bezbariérový přístup. Možnost zajištění
masáží - informace na recepci hotelu. WiFi připojení k dispozici v celém
hotelu. Nejbližší vlaková stanice cca 10 minut pěšky. Parkování zdarma
v zadním traktu hotelu, v uzavřeném prostoru, zdarma.

Koupání: městský aquapark AQUAFORUM je největší a nejkrásnější
aquapark českých lázní (cca 800 m od hotelu). Nabízí jedinečnou
možnost odpočinku a relaxace. K dispozici relaxační bazény
s vodními atrakcemi (cca 550 m2, do 32°C), plavecký bazén
(délka 25 m, do 27°C), dětský bazén s atrakcemi, vířivky, vodní
jeskyně, v letním provozu v rámci venkovního areálu také vodní
skluzavka a tobogán (82 m), rekreační bazén s vodními atrakcemi
(cca 700 m2). Součástí aquaparku je také sauna, fitness centrum,
masáže, snack bar v 1.patře atd.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek 15 Kč/noc. Dítě do 2 let
zdarma bez nároku na služby (dětská postýlka na vyžádání). Pes
za příplatek 90 Kč/noc.

Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou/vanou a WC, TV+SAT,
WiFi připojení, bez balkonu. Apartmány s balkonem za příplatek
(na dotaz).
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr z 2 jídel.

NEMO tour TIP: blízko lázeňského dění,
rodinná atmosféra, možnost zajištění masáží

POBYT PRO SENIORY
04.01.-15.04., 16.10.-21.12.2020
6 dní/5 nocí: 4250 Kč/Senior
8 dní/7 nocí: 5950 Kč/Senior
16.04.-15.10.2020
6 dní/5 nocí: 4750 Kč/Senior
8 dní/7 nocí: 6650 Kč/Senior
V ceně (libovolný nástup, pro osoby nad 55 let): 5x (7x) ubytování, 5x (7x) polopenze, WiFi připojení k internetu, parkování.
Navíc ZDARMA pro klienty NEMO tour: 1x 2-hodinový vstup do
AquaFora během pobytu.

AquaForum

Zaměření lázní:
 nemoci pohybového ústrojí a dýchacího ústrojí
 onemocnění ledvin a močových cest
 ženské nemoci a nemoci látkové výměny
 onkologická onemocnění

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
RELAX POBYT
BEAUTY MEDICAL
2 noci 3 noci 5 nocí 2 noci 3 noci 5 nocí
06.01.- 31.03. 3100 4400 7100 3100 4400 7400
01.04.- 30.04. 3100 4400 7100 3100 4400 7400
01.05.- 31.05. 3350 4650 7800 3500 4990 8450
01.06.- 31.08. 3200 4500 7500 3300 4800 8300
01.09.- 30.09. 3350 4650 7800 3500 4990 8450
01.10.- 31.10. 3200 4500 7500 3300 4800 8300
01.11.- 21.12. 3100 4400 7100 3100 4400 7400
RELAX POBYT (3 dny/2 noci) – v ceně: 2x ubytování,
2x polopenze, 1x klasická masáž, 1x perličková koupel, 1x solná
jeskyně, volný vstup do bazénu.
RELAX POBYT (4 dny/3 noci) – v ceně: 3x ubytování,
3x polopenze, 1x klasická masáž, 1x perličková koupel,
1x lymfoven, 1x solná jeskyně, volný vstup do bazénu.
RELAX POBYT (6 dní/5 nocí) – v ceně: 5x ubytování,
5x polopenze, 1x klasická masáž, 1x perličková koupel, 1x masáž
s aroma olejem, 1x koupel v soli z Mrtvého moře, 2x solná jeskyně,
volný vstup do bazénu.
BEAUTY MEDICAL (3 dny/2 noci) – v ceně: 2x ubytování,
2x polopenze, 1x čokoládová masáž, 1x koupel s vonnou esencí,
1x solná jeskyně, volný vstup do bazénu.
BEAUTY MEDICAL (4 dny/3 noci) – v ceně: 3x ubytování, 3x
polopenze, 1x čokoládová masáž, 1x koupel s vonnou esencí, 1x
lymfoven se skořicovým gelem, 2x solná jeskyně, volný vstup do bazénu.
BEAUTY MEDICAL (6 dní/5 nocí) – v ceně: 5x ubytování,
5x polopenze, 1x čokoládová masáž, 2x koupel s vonnou esencí,
2x lymfoven se skořicovým gelem, 1x masáž lávovými kameny,
2x solná jeskyně, volný vstup do bazénu.
Veškeré procedury doporučuje a vybírá lékař na základě
lékařské prohlídky z doporučených a vybraných procedur
lékařem. Lékařská prohlídka je součástí všech pobytů kromě
rekreačního pobytu.
Zaměření lázní:
 nemoci srdce a krevního oběhu
 onemocnění pohybového ústrojí
 gynekologické onemocnění včetně neplodnosti

CENA ZA OSOBU/POBYT SE SNÍDANÍ
termín
3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí
04.01.- 15.04. 2400 3200 4000 4800 5600
16.04.- 15.10. 2700 3600 4500 5400 6300
16.10.- 21.12. 2400 3200 4000 4800 5600
REKREAČNÍ POBYT (nástup libovolný) - v ceně: 3x (4x, 5x, 6x nebo
7x) ubytování, 3x (4x, 5x, 6x nebo 7x) snídaně, parkování.
Příplatek (1 den):
osoba
1/1 pokoj
250
polopenze (večeře)
180

3

HORSKÉ LÁZNĚ
KARLOVA STUDÁNKA
Lázeňské domy

vila Vlasta

Horské lázně se nacházejí v CHKO Jeseníky, v malebném
údolí říčky Bílá Opava. Asi 10 km od lázní se tyčí nejvyšší
hora Moravy, Praděd (1 491 m. n. m.). Lázně jsou
obklopeny lesy, proto také mají asi nejčistší vzduch ve
střední Evropě. Slezský dům, jedna z nejstarších staveb
v obci a místo, které si zahrálo ve filmu „S tebou mě baví
svět“. Místní léčivý pramen minerální vody se používá při

léčení dýchacích cest, onemocnění astmatického
a alergického původu, poruch funkce plic v důsledku
hornických prací, onkologických nemocí a také poruch
krevního oběhu. V lázních se léčí i nemoci pohybového
aparátu, kterým zdejší pramenitá voda a zručnost
rehabilitačních sester příznivě napomáhá ke zlepšení
zdravotního stavu.

K dispozici je krytý bazén v Letních lázních s řadou atrakcí – 3
chrliče k masážím, whirpool, perličková podvodní lehátka a lavice, dnová
vřídla, dnové šampaňské perličky. Součástí komplexu je tepidarium, finská
sauna, VacuWell a vibrosauna a zajímavé netradiční ochlazovací techniky.
Léčebné procedury - inhalatorium, tělocvičny, elektroléčba, vodoléčba,
koupele, masáže, rehabilitační léčba, pitná kúra. V areálu lázní je také
cukrárna, kavárna, bohaté kulturní programy. V centru lázní se nachází
Pitný pavilon s minerálním pramenem Petr. Minerální voda, je čirá
a bezbarvá, slabě páchne sirovodíkem a chuť má příjemnou.
Lázeňský dům Libuše, je hlavní lázeňskou budovou s centrální
recepcí, výtahem, kavárnou, centrální jídelnou, knihovnou,
balneoprovozem a stálou lékařskou službou. Ubytování zde pouze
vyjímečně.
Lázeňský dům Bezruč, nově zrekonstruovaná budova, cca 150
m od Lázeňského domu Libuše.
Vila Vlasta, po celkové rekonstrukci, bez výtahu (cca 50 m od
Lázeňského domu Libuše).

Slezský dům, nově zrekonstruovaná budova se společenskou
místností. V budově není výtah.
Ubytování: 2– lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV. K dispozici
jsou také 1- lůžkové pokoje. Lázeňské domy a penziony rozmístěny
v areálu lázní – ubytování je plně v kompetenci přijímací kanceláře.
V základní nabídce jsou pokoje COMFORT. Pokoje SUPERIOR mají
navíc lednicový set – ceny jen na webu.
Stravování: polopenze. Snídaně - jednotné menu nebo bufet,
večeře výběrem z 5 jídel. Strava je podávána v centrální jídelně LD
Libuše.

BUDOVA BAZÉNOVÉHO CENTRA

vila Vlasta
areál „TERMÁLY LOSINY“

LÁZNĚ VELKÉ LOSINY
Termální lázně Velké Losiny patří mezi nejznámější a nejstarší
moravské lázně a jsou vyhledávány především pro účinky
termálních sirných minerálních vod. Lázeňský areál je situován
v překrásném parku a jeho součástí je vnitřní termální bazén
přímo v hlavním lázeňském hotelu Eliška a nově otevřený
termální areál „TERMÁLY LOSINY“ s termální vodou
z přírodního léčivého zdroje Žerotín (celoroční provoz).
K dispozici je vnitřní zážitkový bazén a menší dětský bazének,
speciální průtočný bazén, relaxační bazén s relaxačními zónami
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VELKÉ LOSINY
Wellness Hotel Diana

OBLIBENÝ WELLNESS HOTEL

ZDARMA = BAZÉN, WHIRPOOL, FITNESS

Moderní wellness hotel s širokou nabídkou relaxačních procedur
a sportovního vyžití, který se nachází cca 2 km od centra termálních
lázní Velké Losiny a nově vybudovaného termálního parku „TERMÁLY
LOSINY“. Ideální místo pro Vaši dovolenou s širokou nabídkou vybavení
a služeb pro děti. Nekuřácký hotel se nachází nedaleko lázeňského
městečka Velké Losiny, na okraji lesa s nádherným výhledem na
Jeseníky. K dispozici je restaurace s letní terasou, kavárna, výtah, dětský
koutek, denní bar a moderní WELLNESS CENTRUM: vnitřní bazén,
whirpool, masážní vana, finská sauna, masáže a relaxační koupele,
solárium, velmi dobře vybavené fitness, squash, stolní tenis a tenisové
kurty. V areálu je také půjčovna kol. WiFi zdarma v prostorách
restaurace, kavárny a hotelové haly.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj STANDARD se sprchou nebo vanou
a WC, TV+SAT, župan, telefon, ledničkou (mini-barem na vyžádání).
Rodinné apartmány 2+2 STANDARD, ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s 2 přistýlkami (velikostí 195x80 a 195x120 cm),
koupelna s vanou nebo sprchou a WC, telefon, fén, župany (ceny na
webu). Luxusní apartmán - na dotaz v CK.
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu a večeře výběr
z menu, zeleninové saláty.
Koupání: hotelový vnitřní bazén (7,5 x 4,5 m), termální bazén
v Lázních Velké Losiny (celoročně) a nový unikátní termální areál
„TERMÁLY LOSINY“ s léčivou termální sirnou vodou (celoročně).
Poznámka: povinný lázeňský poplatek 20 Kč/den. Pes není povolen.
Dítě do 5 let zdarma bez nároku na služby (na lůžku s rodiči).
Wellness služby doporučujeme rezervovat předem.

s masážními sedátky a lehátky. Venkovní prostor nabízí
relaxační, zážitkový a dětský bazén. Nechybí zábavné atrakce
– 2 tobogány v délce 40 a 45 m, divoká voda, jeskyně,
vodopád, chrliče a hřiby (viz foto).
Výlety do okolí: nejstarší dochovaná ruční papírna s muzeem
a zámek Velké Losiny s obrazovou galerií a zbrojnicí, vodní
elektrárna Dlouhé Stráně, renesanční zámek s anglickým
parkem v Bludově. Atraktivní okolí láká k pěším túrám, vhodné
terény pro cykloturisty.

TERMÁLY NAPLNO
01.01.-02.02., 02.11.-13.12.2020
V pokoji Standard: 6200 Kč/dospělý
V AP Standard: 6700 Kč/dospělý
03.02.-30.06., 01.10.-01.11.2020
V pokoji Standard: 6600 Kč/dospělý
V AP Standard: 7200 Kč/dospělý
01.07.-30.09.2020
V pokoji Standard: 6990 Kč/dospělý
V AP Standard: 7600 Kč/dospělý
TERMÁLY NAPLNO (5 dní/4 nocí, libovolný nástup) – v ceně:
4x ubytování, 4x polopenze, zapůjčení županu, volný vstup do hotelového bazénu, whirpoolu, sauny, fitness, parkování, 3-hodinové
vstupné do areálu TERMÁLY LOSINY (dle počtu nocí).
Navíc ZDARMA: kredit 100 Kč/osoba/noc na volný výběr
wellness procedur (nezahrnuje den odjezdu), vstupné do Saunového světa v areálu TERMÁLY LOSINY denně zdarma – vstup do
saun pro děti od 15 let, denní doprava hotelovým busem do areálu
TERMÁLY LOSINY, sleva 50% na vstupné do vnitřního termálního
bazénu v lázeňském hotelu Eliška ve stanovených časech.

Zaměření lázní:
 nemoci dýchacích cest, průdušek, plic, různých alergií,
astmatu
 onkologické onemocnění
 léčba vysokého krevního tlaku
 lnemoci pohybového a kloubního aparátu

NEMO tour TIP: jedinečné místo pro léčbu dýchacích
cest, vlastní minerální uhličitá voda, bazénové centrum,
blízko areál na Pradědu
CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ/SE SNÍDANÍ
termín
Z LÁZNÍ
PRO
REKREAČNÍ
NA PRADĚD a zpět ZDRAVÍ
SE SNÍDANÍ
2 noci
6 nocí 5 nocí 7 nocí
01.01.- 30.04. 2500
6990 3700 5200
01.05.- 30.09. 2850
7800 4400 5990
01.10.- 10.12. 2500
6990 3700 5200
Z LÁZNÍ NA PRADĚD a zpět (3 dny/2 noci) – v ceně:
2x ubytování, 2x polopenze, 1x zábal z minerálního bahna
Krymského jezera Saki – celá záda, 1x mapa Jeseníků, 1x vstup
na rozhlednu Praděd, 2x bazénový komplex (vstup na 90 minut).
POBYT PRO ZDRAVÍ (7 dní/6 nocí) – v ceně: 6x ubytování,
6x polopenze, 1x solná jeskyně, 1x uhličitá koupel, 2x bazénový
komplex (vstup na 90 minut), 1x masáž klasická – 30 minut,
1x zábal z minerálního bahna Krymského jezera Saki – celá záda.
REKREAČNÍ POBYT (6 dní/5 nocí, 8 dní/7 nocí) – v ceně:
5x nebo 7x ubytování, 5x nebo 7x snídaně. Za příplatek večeře,
případně obědy.
Koupání: bazénový komplex v Letních lázních.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí na místě ve výši
15 Kč/noc. Parkování v areálu lázní na vyhrazeném parkovišti
za poplatek 50 Kč/den. Pes za poplatek 150 Kč/noc. Postýlka
200 Kč/noc. Ubytování v Apartmánech a ve Vile Evžen****
na dotaz v CK.
Zaměření lázní:  nemoci nervové soustavy
 onemocnění dýchacích cest
 revmatická onemocnění, artritida
 rehabilitace po úrazech a zlomeninách

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
PŘESPĚTE
NECHTE TO
+ POVEČEŘTE
NA NÁS
2 noci 3 noci 5 nocí 2 noci 3 nocí 5 nocí
01.01.- 02.02. 2800 4200 6450 3700 5100 7650
03.02.- 30.06. 2990 4500 6990 3900 5400 8150
01.07.- 30.09. 3200 4800 7500 4100 5700 8660
01.10.- 01.11. 2990 4500 6990 3900 5400 8150
02.11.- 13.12. 2800 4200 6450 3700 5100 7650
PŘESPĚTE A POVEČEŘTE (3 dny/2 noci nebo 4 dny/3 noci
nebo 6 dní/5 nocí) – v ceně: 2x (3x nebo 5x) ubytování,
2x (3x nebo 5x) polopenze, zapůjčení županu, volný vstup do
hotelového bazénu, whirpoolu, sauny a fitness, parkování.
Navíc ZDARMA: sleva 50% na vstupy do termálního parku
TERMÁLY LOSINY, sleva 50% na vstupné do vnitřního termálního
bazénu v lázeňském hotelu Eliška ve stanovených časech.
NECHTE TO NA NÁS (3 dny/2 noci nebo 4 dny/3 noci
nebo 6 dní/5 nocí) – v ceně: 2x (3x nebo 5x) ubytování,
2x (3x nebo 5x) polopenze, volný vstup do hotelového bazénu,
whirpoolu, sauny a fitness, parkování.
Navíc v ceně: při pobytu na 2 a 3 noci - 1x přísadová koupel,
1x masáž klasická částečná, 1x presoterapie. Při pobytu na
5 nocí - 1x přísadová koupel, 1x klasická masáž částečná,
1x rašelinový zábal, 1x perličková koupel.
Navíc ZDARMA: sleva 50% na vstupy do termálního parku
TERMÁLY LOSINY, sleva 50% na vstupné do vnitřního termálního
bazénu v lázeňském hotelu Eliška ve stanovených časech.
termální bazén v hotelu Eliška

NEMO tour TIP: hotel pro děti s širokou nabídkou
vybavení a služeb pro děti, wellness + relaxace,
v dosahu možnost lyžování
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Č E S KO

KARLOVA STUDÁNKA

Č E S KO

LUHAČOVICE „perla Moravy“
Lázně Luhačovice, jedny z nejkrásnějších lázní v České
republice, leží v oblasti jižní Moravy, cca 20 km od Zlína.
Známé léčivé prameny jsou pro vysoký obsah minerálních
látek a proplynění oxidem uhličitým považovány za jedny
z nejúčinnějších léčivých vod v Evropě.
Programy pobytů zahrnují osvědčené lázeňské procedury
s využitím zdejších unikátních přírodních léčivých vod
v kombinaci s moderními léčebnými a rehabilitačními

metodami. V naší nabídce najdete léčebné, relalaxační
i wellness pobyty. Pobytem v lázních můžete prospět
svému zdraví, relaxovat nebo jen odpočívat. Léčebné
procedury jsou rozděleny na velké a malé lázeňské
procedury. Podle zdravotního stavu je doporučováno denně
1 velká procedura (např. koupel v přírodní uhličité vodě)
a 2 malé procedury (např. inhalace a klasická masáž
částečná).

5 LUHAČOVICE–POZLOVICE
Wellness Hotel Pohoda

MODERNÍ WELLNESS CENTRUM

Zcela zrekonstruovaný hotel Pohoda**** se nachází v klidném
prostředí nad luhačovickou přehradou, v části Pozlovice, cca
20 minut pěší chůze od lázeňské kolonády a centra Luhačovic, kam
je zajištěna pravidelná celodenní doprava (ZDARMA). V blízkosti je
řada zajímavých tras, které uspokojí i náročné turisty a cykloturisty.
Krásné okolí a poloha hotelu u nedaleké přehrady s aquaparkem
vytváří ideální místo pro dovolenou po celý rok. K dispozici je
restaurace s letní terasou, kavárna, denní bar, úschovna kol
(zdarma), garáže a výtah. Moderní WELLNESS CENTRUM +
SAUNOVÝ SVĚT: krytý bazén s masážními chrliči (15 m dlouhý,
plavecký bazén), relaxační vířivý bazén pro 12 osob, whirpool pro
4 osoby, relaxační prostor s anatomicky tvarovanými lehátky
a výhledem do zeleně, Saunový svět (finská sauna, parní solná
sauna, parní bylinková sauna, tepidarium). RELAXAČNÍ CENTRUM:
hydromasáže, perličkové, antirevmatické a přísadové koupele, suché
uhličité koupele, slatinné obklady, lymfodrenáže, kyslíková terapie,
inhalace minerální vody Vincentka, slatinné obklady, masáže
klasické, čokoládové, aromaterapeutické, bambuckým máslem, dále
masáže bodové, uvolňující krční páteře, reflexní masáže plosky nohy,
různé druhy zábalů (bahenní, parafínové aj.). Taneční večer s živou
hudbou v salonku restaurace. Hotel zajišťuje pravidelnou dopravu
do centra města a zpět – v ceně každého pobytu.

SLEVY ZA VČASNÝ NÁKUP
Platí pro pobyty na 7 a více nocí

• do 17.01.2020 17% z ceny pobytu
• do 31.01.2020 12% z ceny pobytu
(cena platí pro dosp. osobu na lůžku)

5% SLEVA PRO SENIORY NAD 55 LET
Platí po celý rok na 7 a více nocí
(mimo pobyt TÝDEN SENIOR)

5% SLEVA PRO RODINY S DĚTMI
Platí v období jarních a letních prázdnin
DÍTĚ DO 5 LET ZDARMA BEZ NÁROKU NA SLUŽBY

Výše uvedené slevy nelze kumulovat
s ostatními slevami NEMO tour.

LUHAČOVICKÁ PŘEHRADA (cca 800 m)
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CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
POHODA REGENER. VODOLÉČ. BOLAVÁ REKREAČNÍ
+ VITALITA SENIOR
KÚRA
ZÁDA
POBYT
19.01.- 23.02.
11000
9900
10150 11000
9950
23.02.- 22.03.
12000
10880
11100 12000
11220
22.03.- 12.04.
12900
11800
11990 12900
12440
12.04.- 07.06.
13330
12220
12410 13330
13150
07.06.- 06.09.
13900
12850
13000 13900
13500
06.09.- 11.10.
13330
12220
12410 13330
13150
11.10.- 15.11.
12000
10880
11100 12000
11220
15.11.- 13.12.
10250
9100
9330 10250
9200
POHODA+VITALITA (8 dní/7 nocí, NE-NE) - v ceně: 7x ubytování, 7x polopenze, uvítací přípitek,
1x lékařská konzultace, 1x hydromasáž se zábalem, 1x perličková koupel se zábalem, 1x koupel
z Magneziové soli se zábalem, 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x reflexní masáž plosky
nohy, volný vstup do wellness (bazén + sauny + fitness), pravidelná dopolední a odpolední doprava
do městského centra a zpět, lázeňské oplatky. Doplatek za plnou penzi 1680 Kč/osoba/pobyt.
REGENERAČNÍ PROGRAM SENIOR (8 dní/7 nocí, NE-NE) - v ceně: 7x ubytování,
7x polopenze, uvítací přípitek, 1x lékařská konzultace, 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x
hydromasáž se zábalem, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x suchá uhličitá koupel,
1x kyslíková terapie, volný vstup do wellness (bazén + sauny + fitness), pravidelná dopolední
a odpolední doprava do městského centra a zpět, lázeňské oplatky. Navíc ZDARMA: 1x polodenní
výlet do okolí, 7x odpolední káva nebo čaj s moučníkem. Dopl. plná penze 1680 Kč/osoba/pobyt.
VODOLÉČEBNÁ KÚRA (8 dní/7 nocí, NE-NE) - v ceně: 7x ubytování, 7x polopenze, uvítací
přípitek, 1x lékařská konzultace, 1x hydromasáž se zábalem, 1x bylinková relaxační koupel se
zábalem, 1x perličková koupel se zábalem, volný vstup do wellness (bazén + sauny + fitness),
pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět, lázeňské oplatky. Doplatek
plná penze 1680 Kč/osoba/pobyt.
TÝDEN PRO BOLAVÁ ZÁDA (8 dní/7 nocí, NE-NE) - v ceně: 7x ubytování, 7x polopenze,
uvítací přípitek, 1x lékařská konzultace, 3x hydromasáž se zábalem, 1x regenerační masáž
zad a šíje Artrinem, 1x uvolňující masáž krční páteře, volný vstup do wellness (bazén + sauny
+ fitness), pravidelná dopolední a odpolední doprava do městského centra a zpět, lázeňské
oplatky. Dopl. plná penze 1680 Kč/osoba/pobyt.
REKREAČNÍ POBYT (8 dní/7 nocí, NE-NE) - v ceně: 7x ubytování, 7x polopenze, uvítací přípitek,
volný vstup do wellness (bazén + sauny + fitness), pravidelná dopolední a odpolední doprava
do městského centra a zpět, lázeňské oplatky. Navíc ZDARMA: dětská postýlka (mimo letní
prázdniny), v období prázdnin za poplatek 90 Kč/noc.Dopl. plná penze 1680 Kč/osoba/pobyt.
Dítě 5-15 let za doprovodu dospělé osoby platí na přistýlce 3150 Kč/pobyt a na lůžku
3570 Kč/pobyt s polopenzí. V ceně volný vstup do wellness (za doprovodu dospělé osoby),
dětská cena bez procedur (platí pro všechny pobyty).
termín

Ubytování: komfortní 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC,
LCD/TV+SAT, Wi-Fi připojení, klimatizace, telefon, minibar
a balkon/francouzské okno. Možnost přistýlky.
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetového stolu.
Oběd lze dokoupit za 220 Kč/den (talony).
Koupání: vnitřní bazén v hotelovém wellness centru, letní venkovní
koupaliště DUHA na břehu Luhačovické přehrady (cca 800 m).

BAZÉN + SAUNY + FITNESS = ZDARMA

Zaměření lázní:
 onemocnění dýchacího a trávicího ústrojí
 poruchy látkové výměny  nemoci pohybového aparátu
 nemoci oběhového ústrojí  nemoci onkologické

NEMO tour TIP: vhodné pro rodiny s dětmi i seniory,
wellness centrum a saunový svět, 10% sleva na
dokoupené procedury na místě, pravidelná dopolední
a odpolední doprava do městského centra a zpět

MINIRELAX

19.01.-23.02.2020
cena: 7000 Kč/dospělý
23.02.-22.03., 11.10.-15.11.2020
cena: 7550 Kč/dospělý
22.03.-08.04.2020
cena: 8110 Kč/dospělý
13.04.-07.06., 06.09.-11.10.2020
cena: 8350 Kč/dospělý
07.06.-06.09.2020
cena: 8710 Kč/dospělý
15.11.-13.12.2020
cena: 6600 Kč/dospělý
V ceně (5 dní/4 noci, libovolný nástup):
4x ubytování, 4x polopenze, 1x lékařská
konzultace, 1x bylinková relaxační koupel
se zábalem, 2x aromaterapeutická masáž
zad a šíje, 1x koupel z Magneziové soli se
zábalem, volný vstup do wellness (bazén
+ sauny + fitness), pravidelná dopolední
a odpolední doprava do městského centra
a zpět. Doplatek za plnou penzi je Poznámka: povinný lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/den (kromě termínu 19.01.- 22.03.
možný ve výši 960 Kč/osoba/pobyt.
a 15.11.- 13.12.2020). Pobyt se psem není možný. 1/1 pokoj na dotaz v CK. Parkování
POHODA NA ZKOUŠKU na hotelovém parkovišti ZDARMA, parkování v hotelové garáži za poplatek (nutná rezervace).
19.01.-23.02.2020
CENA ZA DĚTI/JAKÝKOLIV POBYT S POLOPENZÍ
cena: 3700 Kč/dospělý
termín
1 noc 2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí 7 nocí
23.02.-22.03.2020
dítě do 5 let - bez služeb zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
cena: 3950 Kč/dospělý
dítě 5-15 let na přistýlce 450
900 1350 1800 2250 2700 3150
22.03.-08.04.2020
dítě 5-15 let na lůžku
510 1020 1530 2040 2550 3060 3570
cena: 4200 Kč/dospělý
Dětské ceny platí pouze s doprovodem dospělé osoby. Cena zahrnuje také kromě
13.04.-07.06., 06.09.-11.10.2020
stravy volný vstup do wellness centra bez nároku na procedury.
cena: 4400 Kč/dospělý
Cena s plnou penzí pro dítě 5-15 let na přistýlce za 570 Kč/noc a na lůžku s plnou
07.06.-06.09.2020
penzí za 630 Kč/noc.
cena: 4550 Kč/dospělý
11.10.-15.11.2020
cena: 4000 Kč/dospělý
V ceně (3 dny/2 noci, libovolný nástup):
2x ubytování, 2x polopenze, 1x lékařská
konzultace, 1x Kleopatřina koupel se zábalem,
1x masáž zad a šíje medovým olejem, volný
vstup do wellness (bazén + sauny + fitness),
pravidelná dopolední a odpolední doprava do
městského centra a zpět.
Doplatek za plnou penzi je možný ve výši
480 Kč/osoba/pobyt.

BAZÉN A SAUNY ZDARMA

LUHAČOVICE
Vila Antoaneta

Antoaneta (v pozadí Petřín)

Antoaneta - Superior

Petřín - Standard

Lázeňský hotel Vila Antoaneta****, moderní lázeňský
komplex tří vzájemně propojených budov - Vila Antoaneta,
Vila Petřín a Vila Perštýn v těsné blízkosti lázeňského parku
a kolonády (Vila Petřín a Perštýn-budovy bez výtahu). K dispozici
centrální recepce pro všechny objekty ve vile Antoaneta,
vodní relaxační centrum s 2 propojenými bazény, whirlpoolem,
parní lázní s ochlazovací kádí, finskou saunou a sluneční terasou
s lehátky. Výtah - pouze ve vile Antoaneta, vinný sklep v hotelové
zahradě. Široká nabídka lázeňských a wellness procedur, komplexní
služby pod jednou střechou. Nabídka více jak 60 léčebných
a wellness procedur. Restaurace s nabídkou vynikající české
i mezinárodní kuchyně, profesionální gastronomické služby, lobby
bar. Odborná péče o Vaše zdraví, lékařská ordinace a zdravotnická
služba zajištěna. Dětský koutek s minikinem a dětské hřiště.
Rodinnou atmosféru hotelu ocení i mladší generace a rodiny s dětmi.
Hotel je nekuřácký.
Ubytování: STANDARD pokoj, kategorie***, 2– lůžkový pokoj se
sprchou/vanou a WC, TV+SAT, fén, lednička (minibar na vyžádání),
telefon, internetové připojení: WiFi, (bez županu a bez výtahu).
SUPERIOR pokoj, kategorie****, 2– lůžkový pokoj se
sprchou/vanou a WC, fén, TV+SAT, minibar, telefon a internetové
připojení WiFi. Zapůjčení županu v ceně pobytu. U většiny pokojů
předsíň s úložným prostorem.
Stravování: plná penze nebo polopenze, snídaně formou bufetu,
obědy a večeře výběrem z menu, ovocné a zeleninové saláty,
ovoce. Pobyt s plnou penzí začíná obědem (11.30-14.00 hod)
a končí snídaní.
Koupání: vnitřní relaxační centrum ve Vile Antoaneta (vnitřní
bazén, sauna, parní lázeň, whirpool, sluneční terasa). Dále letní
venkovní koupaliště Duha na břehu luhačovické přehrady
s plaveckým bazénem, skluzavkou, tobogánem, bazénem
s vodními atrakcemi. Plovárna v centru Luhačovic - plavecký
i zážitkový bazén, dětský bazén, divoká řeka, whirpool,
s celoročním provozem.

VÍKENDOVÉ POBYTY

03.01.- 18.12.2020
3 dny/2 noci, v pokoji STANDARD: 3700 Kč/dospělý
SUPERIOR: 4300 Kč/dospělý
4 dny/3 noci, v pokoji STANDARD: 5700 Kč/dospělý
SUPERIOR: 6610 Kč/dospělý
V ceně (3 dny/2 noci, 2 relaxační procedury): 2x ubytování
(dle typu), 2x polopenze, volný vstup do vodního relax centra,
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1x anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x přísadová
koupel.
V ceně (4 dny/3 noci, 3 relaxační procedury): 3x ubytování
(dle typu), 3x polopenze, volný vstup do vodního relax centra,
1x klasická masáž s éterickými oleji částečná nebo
1x anticelulitidová masáž s břečťanovým gelem, 1x relaxační
koupel s přísadou, 1x aromatický parafínový zábal.
Možnost konzultace s lékařem za poplatek 300 Kč.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek ve výši 15 Kč/den. Pobyt
se psem není možný. Parkování před hotelem (100 Kč/den) nebo
v podzemních garážích ve vile Antoaneta (150 Kč/den). Ceny
pokojů SUPERIOR u relaxačních pobytů najdete na www.nemotour.

NEMO tour TIP: tři komfortní Vily – hotel Antoaneta
v dosahu centra, luxusní vodní relaxační centrum.

TEPLICE NAD BEČVOU
…Více než lázně, to jsou Lázně Teplice nad Bečvou.
Lázně leží v překrásném prostředí lemovaném řekou Bečvou a
obklopeném lesy, cca 2 km od Hranic na Moravě. K léčebným
účelům je zde využíván unikátní přírodní zdroj – minerální voda
obsahující velké množství oxidu uhličitého se stálou teplotou
22°C. V areálu lázní se nachází také Wellness Centrum, polá-

TEPLICE NAD BEČVOU

7 Lázeňský dům Moravan

rium Arktika, dva vnitřní bazény, tři kavárny, solná jeskyně „Saltika“, bowling, trasy pro Nordic Walking, tenisové kurty, biliard,
stolní tenis a solárium. V současné době lázně představují špičkové kardio-rehabilitační zařízení, které se zaměřuje na moderní
rehabilitaci osob s počínajícími srdečně-cévními potížemi.

Komfortně vybavený lázeňský dům Moravan se nachází v poklidné části lázní, obklopen zelení lázeňského parku. Všechny procedury
jsou poskytovány přímo v objektu, vše pod jednou střechou. K dispozici
je recepce, kavárna s letní terasou a WiFi připojením, jídelna, moderní
Wellness Centrum se Saunovým světem, whirpoolem a krytým rehabilitačním bazénem s masážními tryskami a protiproudem. Mezi procedury poskytované sanatoriem patří např.: uhličité koupele, klasické
masáže částečné nebo celotělové, aromamasáže, podvodní masáže,
zábaly rašelinové a parafínové, celotělové vířivé koupele, elektroterapie,
magnetoterapie, EKG, skupinový tělocvik v tělocvičně nebo v bazénu.
Ubytování: KOMFORT, 2- lůžkový pokoj se sprchovým koutem nebo vanou, WC, TV, lednička, WiFi připojení, župany.
Pokoje Exclusive na dotaz v CK.
Stravování: : polopenze, snídaně formou bufetových stolů,
večeře případně obědy u plné penze jsou servírované, výběrem
ze 3 menu. Pobyt s polopenzí začíná večeří a končí snídaní.
Koupání: krytý rehabilitační bazén v budově LD Moravan.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí na místě ve
výši 15 Kč/noc. Parkování v areálu lázní za poplatek
(50 Kč/noc, omezený počet míst).

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ - Standard pokoj
RELAXAČNÍ POBYTY V TÝDNU
termín
2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí
05.01.- 18.12.
3100 4800 5800 6880
RELAXAČNÍ POBYTY V TÝDNU (mimo víkend a svátky, jen
v týdnu od NE-PÁ) - v ceně: 2x (3x, 4x nebo 5x) ubytování
v pokoji STANDARD, 2x (3x, 4x nebo 5x) polopenze, volný vstup
do vodního relaxačního centra. Možnost konzultace s lékařem za
poplatek 300 Kč.
Pobyt 2 noci zahrnuje 2 wellness procedury –1x klasická
masáž s éterickými oleji částečná nebo 1x anticelulitidová masáž
s břečťanovým gelem, 1x relaxační koupel s přísadou.
Pobyt 3 noci zahrnuje 3 wellness procedury – 1x klasická
masáž s éterickými oleji částečná nebo 1x anticelulitidová masáž
s břečťanovým gelem, 1x relaxační koupel s přísadou, 1x aromatický parafínový zábal.
Pobyt 4 a 5 nocí zahrnuje 3 wellness procedury – 1x klasická
masáž s éterickými oleji částečná nebo 1x anticelulitidová masáž
s břečťanovým gelem, 1x podvodní masáž automatická, 1x aromatický parafínový zábal.
Ceny pokojů SUPERIOR u relaxačních pobytů v týdnu najdete
na www.nemotour.
vodní relaxační centrum

NEMO tour TIPY: špičková kardiorehabilitace,
unikátní přírodní léčivý zdroj, ideální podmínky
pro turistiku a cykloturistiku

Zaměření lázní:
 srdečně-cévní onemocnění
 vysoký krevní tlak
 chronická ischemická choroba srdeční
 stavy po zánětech žil
 poruchy pohybového aparátu

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ/PLNOU PENZÍ
termín
RELAXACE HARMONIE NEVŠEDNÍ
v lázních
v lázních
DNY
01.01.- 30.04.
3620
7300
6200
01.05.- 30.09.
3800
7700
6750
01.10.- 23.12.
3620
7300
6200
RELAXACE V LÁZNÍCH (3 dny/2 noci, PÁ-NE) – v ceně: 2x ubytování, 2x polopenze, zapůjčení županu, 2x celková uhličitá koupel se
zábalem, 1x klasická masáž částečná, 2x hodinový vstup do bazénu
ve vyhrazenou dobu.
LÁZEŇSKÁ HARMONIE (5 dní/4 noci, libovolný nástup mimo
pátku a soboty) – v ceně: 4x ubytování, 4x polopenze, zapůjčení županu, 1x zábal části těla z bahna z Mrtvého moře (záda
nebo dolní končetiny), 1x celková uhličitá koupel se solí z Mrtvého
moře s briliantem a jasmínovým aroma se zábalem, 1x celková
uhličitá koupel přísadová dle výběru (konopí, švestka, kokos, aroma
whiskey) se zábalem, 1x aromamasáž částečná, 1x vstup do polária včetně zapůjčení oděvu, 4x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra ve
vyhrazenou dobu v LD Moravan. Navíc ZDARMA: 4x nealkoholický
nápoj nebo pivo v kavárně LD.
NEVŠEDNÍ DNY (5 dní/4 noci, PO-PÁ) – v ceně: 4x ubytování,
4x plná penze, zapůjčení županu, 1x posouzení zdravotního stavu,
1x celková uhličitá koupel se zábalem, 1x klasická masáž částečná,
1x kyslíková terapie, 1x vířivá nožní lázeň, 1x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu.

Lázeňský dům Praha

Ceny ubytování v LD Praha v pokojích Komfort najdete na www.nemotour.cz
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bazén Grand

TRENČIANSKÉ TEPLICE
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TRENČIANSKÉ TEPLICE
Hotel Flora

KOUPÁNÍ PO CELÝ ROK

Trenčianské Teplice leží v západní části Slovenska,
v zalesněném údolí Strážovských vrchů nedaleko Trenčína.
Lázně patří mezi nejvyhledávanější lázeňská místa
na Slovensku díky 5 sirným pramenům přírodní léčivé vody.
Její složení působí pozitivně zjm. při léčení nemocí
pohybového aparátu, na léčbu nervového systému a při
dodržování pitného režimu příznivě působí také na zažívací
ústrojí. Město nabízí svým návštěvníkům bohatý společenský

i kulturní život. Ideální podmínky pro aktivní dovolenou
– tenis, jízda na koni, návštěva přírodní rezervace.

Moderní 3* hotel se nachází v centru lázeňského městečka, v bezprostřední blízkosti parku a bazénů Grand. V hotelu je k dispozici
restaurace s letní terasou, filmová kavárna, dětský koutek, internetový koutek, kosmetický salon, fitness a WELLNESS CENTRUM
s plaveckým (15,5 x 8 m) a sedacím nerezovým bazénem (11,5
x 2,5 m) s vodními atrakcemi (2 vodní postele a 10 křesel s perličkovou a hydromasáží). Saunový svět zahrnuje – solnou parní
saunu, finskou saunu, bylinkovou inhalaci, tepidárium a vodní cestu.
VLASTNÍ REHABILITAČNÍ CENTRUM - pod dohledem fyzioterapeuta a lékaře jsou k dispozici různé léčebné procedury včetně různých druhů atraktivních technik masáží (lávovými kameny, medové
detoxikační, shiatsu aj.), perličkové koupele, rašelinové i bahenní
zábaly, magnetoterapie, jóga, aquaerobik.

INTENZIVNÍ MINIRELAX
VČETNĚ
MASÁŽE + KOUPELE + ZÁBALU

Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT, telefon,
trezor a WiFi připojení. Možnost přistýlky.
Stravování: polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře výběr
z 3 menu (3 chody, předkrm + hlavní jídlo +salátový bufet).
Koupání: kryté wellness s bazény, venkovní bazény v centru města
s celoročním provozem GRAND (25 x 10 m, cca 300 od hotelu).
Letní koupaliště „Zelená žaba“, které se nachází nedaleko hotelu,
je již opět v provozu.
Poznámka: místní poplatek 1 €/dospělý/noc resp.0,5 €/dítě
2-18 let nebo osoby nad 70 let. Dítě do 3 let zdarma bez nároku
na služby. Parkovné dle počtu nocí (1,5 €/noc na 3 a více nocí
a 3 €/noc za 1-2 noci), uzavřené a kamerou hlídané parkoviště.
Pes za poplatek 10 €/noc.

BAZÉN ZDARMA

Zaměření lázní:
 revmatické onemocnění
 onemocnění a bolesti páteře, plotýnek
 nemoci pohybového ústrojí, artróza
 nervová onemocnění, roztroušená skleróza

02.01.-15.12.2020
3 dny/2 noci: 3600 Kč/dospělý
02.01.-15.12.2020
5 dní/4 noci: 7200 Kč/dospělý
V ceně (3 dny/2 noci nebo 5 dní/4 noci, libovolný nástup):
2x nebo 4x ubytování, 2x nebo 4x polopenze, zapůjčení županu,
sklenička sektu na přivítání, 1x klasická masáž celková (40 min.),
1x detoxikační zábal z pravého medu (20 min.), 1x harmonizující
koupel „Medový sen“ (15 min.), volný vstup do bazénového
komplexu, denní vstup do saunového světa, vstup do fitness.
Navíc ZDARMA: WiFi na pokoji. K dispozici jsou také kromě „Medového programu“ také „ Kokos pro krásu“ nebo „Čokoládové
afrodiziakum“ (vždy se jedná o masáž+koupel+zábal).

NEMO tour TIP: v centru lázní – pár kroků
od kolonády, vše pod jednou střechou,
moderní wellness centrum

VENKOVNÍ BAZÉN GRAND
S CELOROČNÍM PROVOZEM
CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
VÍKENDOVÝ VĚČNĚ WELLNESS
POBYT
MLADÝ
POBYT
2 noci 3 noci 5 nocí 5 nocí 6 nocí
02.01.- 26.04. 3250 4850 6800 6100 7300
26.04.- 27.09. 3250 4850 7900 7200 8600
27.09.- 17.12. 3250 4850 6800 6100 7300
VÍKENDOVÝ POBYT (PÁ-NE nebo ČT-NE, příp.jinak) – v ceně:
2x nebo 3x ubytování, 2x nebo 3x polopenze, zapůjčení županu,
sklenička sektu na přivítanou, 1x masáž aroma voskem, 1x rašelinový zábal, volný vstup do bazénového komplexu, denní vstup
do saunového světa, vstup do fitness. Navíc ZDARMA: rašelinový
zábal nebo perličková koupel jako 3.PROCEDURA u pobytu na
3 noci, WiFi na pokoji, stolní tenis a fotbal.
VĚČNĚ MLADÝ - POBYT PRO SENIORY (libovolný nástup, nad
55 let) v ceně: 5x ubytování, 5x polopenze, zapůjčení županu,
sklenička sektu na přivítanou, orientační lékařské vyšetření,
1x klasická masáž částečná, 1x perličková koupel s přísadou bylinných extraktů a solí, 1x interferenční proudy, 1x ultrazvuk,
1x rašelinový zábal, denně šálek kávy a dezert, volný vstup do
bazénového komplexu, vstup do fitness. Navíc ZDARMA: WiFi
na pokoji.
WELLNESS POBYT (libovolný nástup) - v ceně: 5x nebo 6x ubytování, 5x nebo 6x polopenze, zapůjčení županu, sklenička sektu
na přivítanou, volný vstup do bazénového komplexu a saunového
světa, vstup do fitness. Navíc ZDARMA: WiFi na pokoji, zapůjčení
horských nebo trekkingových kol (1 hodina/pobyt), stolní tenis
a fotbal.

MOŽNOST DOKOUPENÍ LÉČEBNÝCH
PROCEDUR NA MÍSTĚ.
VÝHODNÉ DĚTSKÉ CENY (3-12 LET)

LÁZNĚ SKLENÉ TEPLICE
Sklené Teplice jsou jedny z nejstarších lázní na Slovensku
a leží v překrásném údolí na úpatí Štiavnických vrchů, cca
12 km od Bánské Štiavnice. K léčbě se využívají ojedinělé
přírodní termální prameny s unikátní jeskynní lázní tzv.
„Parenicou“. V současnosti vyvěrá v lázních 14 pramenů
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SKLENÉ TEPLICE
Lázeňské domy a hotel

Parenica

PROHŘEJEME VAŠE TĚLO

LD Alžběta

Unikátním přírodním výtvorem je tzv. “Parenica“ – jeskynní termální bazén (42°C) v areálu lázní. Minerální vodou prosycený vzduch
příznivě působí na dýchací cesty. Základním principem léčby je pobyt
v teplé termální vodě, na který navazují další procedury, hlavně masáže,
zábaly, podvodní masáže a perličkové koupele, elektroléčba nebo magnetoterapie. K dispozici je centrální recepce, kavárna, nový Wellness
saunový svět (v Relax Thermal): sauny, ledopád, ochlazovací vědra, tepidarium, termální bazén (34°C), whirpool, masážní křesla. Kromě
toho je v areálu také bazén Marie Terezie ve stejnojmenném LD, krytý
bazén v Goethově domě a nový Bánský bazén. LD Alžběta: jídelna,
výtah, dětský koutek s hračkami, TV a biliár. LD Matěj Bela: kromě
ubytování také posezení na terase s výhledem na park. LD Relax Thermal: jídelna, výtah, saunový svět a krytý termální bazén.
Ubytování: v LD Alžběta (dříve Lenka), LD Matěj Bela (dříve
Park), vždy 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT a chladnička.
Pokoje bez balkonu, s balkonem (jen M.Bela) za příplatek (na dotaz
v CK). Uvedené ceny platí pro Alžbětu (pokoje bez balkonu).
V LD Relax Thermal, pokoj s balkonem, 2- lůžkový pokoj se
sprchou a WC, TV+SAT a chladnička. Možnost ubytování také v buňkách (ceny najdete na www.nemotour.cz).
Stravování: polopenze nebo plná penze*. Snídaně formou bufetu,
oběd a večeře výběr z 5 jídel. V rámci plné penze* se začíná večeří
a končí snídaní. Strava se podává v LD Alžběta (cca 250 m od
M.Bela) a v jídelně LD Relax Thermal.
Koupání: jeskynní termální bazén (42°C), termální bazén v Relax
Thermal (34°C), bazén Marie Terezie (37°C) a nový Bánský bazén
(8 x 7 m, 34°C). Letní termální koupaliště (u LD Alžběta).
Poznámka: povinný lázeňský poplatek 1 €/noc.

JESKYNNÍ BAZÉN PARENICA
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Evropský unikát s teplotou termální vody 42°C.

s teplotou od 37°C do 52°C. V okolí lázní je mnoho
zajímavých historických památek jako např. město Banská
Štiavnica (zapsáno do seznamu UNESCO), Banské
muzeum v přírodě, Kremnica, muzeum Svätý Anton atd.
Možnosti rybolovu, pěší turistiky, výlety na kolech.

LD Matěj Bela

SENIORSKÉ POBYTY CELÝ ROK

Zaměření lázní:
 nemoci pohybového ústrojí, artrózy
 nervová onemocnění
 poúrazové a pooperační stavy
 unikátní termální lázeň „Parenica“

NEMO tour TIP: menší lázně v krásném prostředí
vhodné i pro osoby s alergiemi

CENA ZA OSOBU/ POBYT S POLOPENZÍ - PLNOU PENZÍ*
termín
LÉČEBNÝ LÁZNĚ NA ZKOUŠKU LÉČEBNÝ POBYT
VÍKEND Alžběta Thermal Alžběta Thermal
05.01.- 18.12.
3600
5100 5200
9500 10600
LÉČEBNÝ VÍKEND (3 dny/2 noci, PÁ-NE) – v ceně: 2x ubytování (LD Alžběta), 2x polopenze (rozšířená o 1 oběd), 1x jeskynní koupel Parenica s oddechovým zábalem, 1x částečná masáž (15 min.), 1x bazén Marie Terezie
nebo Bánský bazén, 1x vodoléčba nebo rašelinový obklad. Navíc ZDARMA:
parkování, fitness, WiFi připojení, 1x využití bowlingové dráhy
(1 hod. na pobyt).
LÁZNĚ NA ZKOUŠKU (4 dny/3 noci, nástup libovolný) – v ceně: 3x ubytování (LD Alžběta nebo Relax Thermal), 3x plná penze*, 1x vstupní lékařská konzultace, celkem 5 procedur. Navíc ZDARMA – parkování, WiFi
připojení, fitness.
LÉČEBNÝ POBYT - ZDRAVÍ (8 dní/7 nocí) – v ceně: 7x ubytování (LD Alžběta nebo Relax Thermal), 7x plná penze*, 1x vstupní lékařská konzultace,
celkem 13 procedur za pobyt. Navíc ZDARMA – parkování, WiFi připojení,
fitness. Při nástupu je nutné předložit výpis ze zdravotní dokumentace od
ošetřujícího lékaře.
Bánský bazén

Lázně Piešťany patří více než 100 let k předním evropským
lázním, které se věnují léčbě revmatismu a rehabilitaci pohybového aparátu. Využívají k tomu 2 přírodní zdroje: unikátní léčivé sirné bahno a termální minerální vodu. Léčivé
účinky vody a bahna pocítíte především při bazénových koupelích, tzv. zrkadliskách, bahenních koupelích tzv.bahniskách,
při aplikaci bahenních zábalů nebo originálního piešťanského
parafanga. Jde o elastický plát namíchaný podle speciálního
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PIEŠŤANY
Hotel Park

Hotel Park*** leží v tichém prostředí městského parku, jen cca
300 m od pěší zóny a v dosahu lázeňského ostrova (cca 700 m).
K dispozici je recepce, restaurace a kavárna s letní terasou, výtah,
biliár, na recepci trezor, dětský koutek, bar s panoramatickou střešní
terasou se sprchou a lehátky ke slunění, půjčovna kol, kadeřnictví,
kosmetika, hlídané parkoviště, fitness centrum. WiFi v celém hotelu.
K dispozici vnitřní bazén, který je v letních měsících otevíratelný
a je propojený s letní terasou s lehátky. Součástí WELLNESS CENTRA jsou také sauny, jacuzzi pro 6 osob, relaxační místnost. BALNEOPROVOZ s hotelovým lékařem poskytuje následující léčebné
procedury: různé masáže, parafango zábaly, magnetoterapie a laserterapie, elektroterapie a ultrazvuk, plynové injekce, oxygenoterapie, hydroterapie, aquaaerobik.
Ubytování: komfortní 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, LCD
TV+SAT, internet, telefon, rádio, fén, župan, chladnička, balkon.
Možnost přistýlky. Rodinné pokoje (pro 2 dospělé osoby a max.
2 děti) – na dotaz.
Stravování: polopenze - snídaně i večeře formou bufetu.
Koupání: krytý hotelový bazén, v letních měsících otevíratelný, termální koupaliště Eva na lázeňském ostrově v letním období.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek 1,50 €/noc. Parkování
(pod kamerami) za poplatek 2 €/noc, pes 30 €/noc.

receptu ze sirného bahna, parafínu a parafínového oleje. Aplikuje se podobně jako bahno, ale při teplotě 50-55°C. Kromě
balneoterapie se nabízí široké spektrum léčebných procedur –
hydroterapie, elektroterapie, rehabilitace a fyzioterapie.
Lázně Piešťany jsou také ideálním výchozím místem pro výlety za krásami Slovenska: Trenčín s dominantním hradem
nad městem, hrad Beckov nebo Čachtice, kde žila známá
„krvavá čachtická paní“ Alžběta Bathoryová.

HARMONY POBYT
03.01.- 09.04. a 13.04.-20.12.2020
4 dny/3 noci: 6750 Kč/dospělý
V ceně: 3x ubytování, 3x polopenze, 1x welcome drink (sklenička
vína), zapůjčení županu, 1x masáž lávovými kameny (40 min.),
1x champi-indická masáž hlavy pro dámu a pro pána tibetská
masáž (20 min.), 1x perličková koupel nebo 1x hydromasážní
vana (20 min.), 1x parafango zábal (20 min.), 1x oxygenoterapie (20 min.) nebo 1x biolampa (10 min.), volný vstup do hotelového bazénu a fitness. Navíc ZDARMA: fit program, vstup do
saunového světa (2x 1 hodina během pobytu).

S LOV E N S KO

LÁZNĚ PIEŠŤANY léčebná síla lázní Piešťany

Zaměření lázní:
 veškerá onemocnění pohybového aparátu
 chronické revmatické nemoci
 bolesti páteře a poúrazové stavy, ischias
 různé formy revmatické artritidy, skoliózy
 nervová onemocnění, roztroušená skleróza

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
WELLNESS
RELAX POBYT SENIOR
2 noci 3 noci 2 noci 4 noci 5 nocí POBYT
03.01.- 09.04. 4100 5600 3100 6100 7600 9850
13.04.- 20.12. 4100 5600 3100 6100 7600 9850
WELLNESS POBYT (3 dny/2 noci nebo 4 dny/3 noci, libovolný
nástup) - v ceně: 2x nebo 3x ubytování, 2x nebo 3x polopenze,
zapůjčení županu, 1x klasická masáž (20 min.), 1x parafango zábal
(20 min.), 1x oxygenoterapie (20 min.), volný volný vstup do hotelového bazénu a fitness. Navíc ZDARMA: fit program, vstup do
saunového světa (2x 1 hodina během pobytu), 1x káva v kavárně.
RRELAX POBYT (3 dny/2 noci, 5 dní/4 noci nebo 6 dní/5
nocí, libovolný nástup) - v ceně: 2x (4x nebo 5x) ubytování,
2x (4x nebo 5x) polopenze, zapůjčení županu, volný vstup do
hotelového bazénu a fitness. Navíc ZDARMA: fit program, vstup
do saunového světa (1x 1 hodina během pobytu).

ZDARMA – FIT PROGRAM
3x týdně různá skupinová cvičení

SENIOR POBYT (6 dní/5 nocí, nad 55 let, libovolný nástup)
– v ceně: 5x ubytování, 5x polopenze, zapůjčení županu, 1x vstupní
lékařská konzultace, 1x klasická masáž (20 min.), 1x měkká technika s fyzioterapeutkou (20 min.), 1x perličková koupel nebo 1x
hydromasážní vana (20 min.), 1x lokální bahenní zábal kloubů nebo
1x parafango zábal (20 min.), 1x oxygenoterapie (20 min.), volný
vstup do hotelového bazénu a fitness. Navíc ZDARMA: fit program,
1x káva a domácí koláč v hotelové kavárně.
Příplatek (1 den):
osoba
1/1 pokoj
480
oběd
260
Dětské ceny (v Kč/noc)
dítě do 6 let (bez nároku na služby)
zdarma
dítě 0-12 let s polopenzí (přistýlka)
800

NEMO tour TIP: blízko lázní a centra, přitom v parku
na klidném místě, kvalitní wellness centrum

BAZÉN ZDARMA

11

PIEŠŤANY
Wellness Hotel Máj

VŠE POD JEDNOU STŘECHOU

Hotel se nachází v klidné rekreační oblasti města, zvané
Sĺňava. V nekuřáckém hotelu jsou poskytovány veškeré
LÉČEBNÉ PROCEDURY: zábaly z léčivého přírodního sirnatého
bahna (novinka), různé druhy masáží, zábaly (parafín, parafango, rašelina), koupele (perličkové, sirné, vířivé), oxygenoterapie, inhalace, elektroterapie, magnetoterapie, laser,
plynové injekce, ultrazvuk, skupinové cvičení ve vodě, rehabilitační plavání, sauna, solárium, fitness, elektronické masážní křeslo, akupresúra, manuální lymfodrenáž, baňkování,
kosmetický salón, kadeřnictví, manikúra, pedikúra. K dispozici
je restaurace, taneční kavárna s letní terasou, vnitřní bazén,
výtah, WiFi v celém hotelu, internetový a dětský koutek, knihovna. Zapůjčení holí nordic walking, taneční večery ve středu
a v pátek. Přímo u hotelu zastávka MHD a cyklostezka.
Ubytování: COMFORT, 2- lůžkový pokoj se sprchou/vanou
a WC, LCD/TV+SAT, WiFi připojení, balkon s posezením.
Kromě toho jsou k dispozici prostorné „XXL pokoje“ s přistýlkou a ledničkou (za příplatek).
Stravování: polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře
servírované výběrem z 6 jídel + salátový bufet.
Koupání: vnitřní bazén (6 x 10 m, 30-33°C).
Poznámka: povinný místní poplatek 1,50 €/noc. Parkování zdarma, uzamykatelné parkovací boxy monitorované
kamerou za poplatek.
Dětské ceny: minimálně jeden dospělý na pokoji, dětská porce
jídla, dítě do 3 let bez nároku na služby ZDARMA. Dítě 3-12
let s polopenzí za 1100 Kč/noc bez procedur.

NEMO tour TIP: centrum fyziatrie,
balneoterapie a léčebné rehabilitace
= ideální místo pro všechny generace

CHUŤ PIEŠŤAN
= BAHNO, SÍRA + HORKÁ VODA
Minerální koupel – 38°C Zrkadlisko
4 dny/3 noci: 5990 Kč/osoba, celoročně
5 dní/4 noci: 7400 Kč/osoba, celoročně
V ceně: 3x (4x) ubytování, 3x (4x) polopenze, 1x částečný bahenní
zábal + suchý zábal, 1x minerální koupel + suchý zábal (pobyt
4 noci má 2x minerální koupel…), 1x klasická masáž, 1x oxygenoterapie (pouze na 4 noci), 1x elektroterapie, 1x škola zad (pobyt
4 noci má 2x…), volný vstup do vnitřního bazénu a fitness, hole
nordic walking na půl dne, taneční večery. Pobyty lze objednat na
libovolný počet dní (další ceny na www.nemotour.cz).

WELLNESS VÍKEND
VČETNĚ 3 PROCEDUR
3 dny/2 noci: 3820 Kč/osoba, celoročně
4 dny/3 noci: 5500 Kč/osoba, celoročně
V ceně: 2x nebo 3x ubytování, 2x nebo 3x polopenze,
1x parafango zábal, 1x klasická masáž zad, 1x whirpool,
volný vstup do vnitřního bazénu a fitness, hole nordic walking na půl dne, taneční večery.

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
REKREAČNÍ POBYTY
SENIOR
3 noci 4 noci 5 nocí
5 nocí
01.02.- 09.04. 5450 6700 8350
8500
14.04.- 01.06. 5450 6700 8350
8500
01.06.- 30.09. 5850 7220 8990
8500
30.09.- 01.12. 5450 6700 8350
8500
REKREAČNÍ POBYT (4 dny/3 noci - ČT-NE; 5 dní/4 noci NE-ČT nebo 6 dní/5 nocí - NE-PÁ; bez procedur) – v ceně:
3x (4x nebo 5x) ubytování, 3x (4x nebo 5x) polopenze, volný
vstup do vnitřního bazénu a fitness, hole nordic walking na půl
dne, taneční večery. Možnost dokoupení procedur na místě.
SENIOR POBYT (6 dní/5 nocí, nad 50 let, včetně 5 procedur)
– v ceně: 5x ubytování, 5x polopenze, 1x klasická masáž,
1x parafango zábal, 1x perličková koupel, 2x oxygenoterapie, volný vstup do vnitřního bazénu a fitness, hole nordic
walking na půl dne, taneční večery.

BAHENNÍ ZÁBALY

BAZÉN ZDARMA
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S LOV E N S KO

Zaměření termálního areálu:
 nemoci pohybového ústrojí
 revmatické nemoci

DUNAJSKÁ STREDA
Thermálpark Dunajská Streda leží na okraji města, v klidné
oddychové zóně a je určen k pobytům pro všechny věkové
kategorie po celý rok. Z hloubky 1600 m tu vyvěrá horká
termální voda 54-57°C, plná blahodárných minerálů účinných
hlavně na revmatické nemoci a nemoci pohybového ústrojí.
Plocha 26 ha nabízí celkem 9 bazénů vnitřních i venkovních,
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DUNAJSKÁ STREDA
Hotel Therma

ZIMNÍ WELLNESS POBYTY
NAJDETE NA WEBU

Hotel Therma**** se nachází v Dunajské Stredě, cca 40 km
od Bratislavy a je známý svým WELLNESS CENTREM jehož
součástí je: BAZENOVÝ SVĚT (velký relaxační bazén s vířivkou a protiproudem, 3 klidové sedací bazény, Kneippův bazén
pro nohy, chrlič na záda), NORDSEE SPA sauna + jacuzzi
(velká finská sauna, infra sauna, parní sauna, ruská sauna,
tepidárium, 4 velké vnitřní jacuzzi, rainforest), GARDEN SPA
(2 velké jacuzzi, venkovní sauna, v letních měsících venkovní
bazén). V rámci wellness centra najdete pracoviště thajských
masáží. Dále je v hotelu k dispozici: restaurace, denní i noční
bar, místnost pro kuřáky, bowling, stolní fotbal, elektronické
šipky, dětský koutek a venkovní dětské hřiště, fitness.
V areálu je tenisové hřiště a terasy při Japonské zahradě.
Ubytování: komfortní 2- lůžkový pokoj s možností přistýlky (pro dítě) s kompletním příslušenstvím, TV+SAT, minibar, klimatizace, telefon, rádio, trezor, rychlovarná
konvice, WiFi připojení. K výbavě patří také župan.

včetně tobogánu. Některé z nich jsou v provozu pouze
v letním období (květen-září) – např. plavecký bazén,
rekreační bazén s tobogánem, dětský bazén. Součástí areálu
také několik bazénů s léčivou termální vodou. Vnitřní bazény
(celoročně v provozu) – např. wellness bazény, malý
plavecký bazén nebo dětský bazén.

LETNÍ WELLNESS
01.05.-30.09.2020 • 6 dní/5 nocí: 6500 Kč/osoba
V ceně: 5x ubytování, 5x polopenze, 1x welcome drink (zázvorový čaj), volný vstup do bazénového světa, volný vstup do NORDSEE SPA sauna + jacuzzi, volný vstup do GARDEN SPA, zážitkové
saunování, volný vstup do fitness centra, WiFi připojení, parkování.
rašelinové obklady (pro rehabilitační účely), 1x fototerapie
(10 minut, k výběru TDP lampa nebo bioptron lampa), nordic walking. Navíc ZDARMA: 1x celodenní vstup do Thermalparku DS.
Stravování: snídaně i večeře formou bufetu v rámci polopenze, oběd v rámci polopenze je servírovaný – polévka,
hlavní jídlo dle denní nabídky.
Koupání: vnitřní hotelový bazén a v letních měsících i venkovní bazén. Thermálpark je vzdálen od hotelu cca 500 m.
Poznámka: povinný místní poplatek se platí celoročně ve výši
1 €/osoba/den). Poplatek je splatný na místě v hotelu.

BAZÉNY A SAUNY ZDARMA

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
SAUNA
RELAX
SENIOR
víkend
víkend WELLNESS
02.01.- 20.12.
3600
3550
6350
ZÁŽITKOVÝ SAUNA VÍKEND (3 dny/2 noci) – v ceně:
2x ubytování, 2x polopenze, 1x welcome drink (sklenička
sektu), volný vstup do bazénového světa, volný vstup do
NORDSEE SPA sauna + jacuzzi, volný vstup do GARDEN SPA,
zážitkové saunování, volný vstup do fitness centra, WiFi připojení, parkování. Navíc ZDARMA (jako dáreček): tělový peeling, který můžete využít během saunového ceremoniálu –
více informací na www.nemotour.cz.
RELAX VÍKEND (3 dny/2 noci) – v ceně: 2x ubytování,
2x polopenze, 1x welcome drink (sklenička sektu), volný vstup
do bazénového světa, volný vstup do NORDSEE SPA sauna +
jacuzzi, volný vstup do GARDEN SPA, zážitkové saunování,
volný vstup do fitness centra, WiFi připojení, parkování.
SENIOR WELLNESS (6 dní/5 nocí, NE-PÁ, osoby nad 50 let)
– v ceně: 5x ubytování, 5x polopenze, 1x welcome drink (zázvorový čaj), volný vstup do bazénového světa, volný vstup
do NORDSEE SPA sauna + jacuzzi, volný vstup do GARDEN SPA,
zážitkové saunování, volný vstup do fitness centra, WiFi připojení, parkování, rašelinové obklady pro rehabilitační účely,
1x fototerapie (10 minut, k výběru TDP lampa nebo bioptron
lampa), nordic walking. Navíc ZDARMA: 1x celodenní vstup
do Thermalparku DS.
‘

NEMO tour TIP: NORDSEE SPA sauna + jacuzzi,
volný vstup také do GARDEN SPA

TERMÁLNÍ AREÁL PATINCE

PATINCE

Patince leží na levém břehu Dunaje, cca 14 km
od Komárna a jsou známé především svým rekreačním
areálem s termální vodou. V AREÁLU LETNÍHO TERMÁLNÍHO
KOUPALIŠTĚ se nachází 5 bazénů: sportovní bazén pro
plavce (42 x 20 m, hloubka 115-180 cm), dětský
bazén pro nejmenší děti s teplotou vody
27-30°C (10 x 20 m, hloubka 20-40 cm), rekreační
dětský bazén pro větší děti a neplavce s teplotou vody cca
28°C (17 x 18 m, hloubka 60-100 cm), odpočinkový
sedací bazén s termální vodou o teplotě 30-34°C (16 x
18 m, hloubka 90 cm), plavecký bazén s termální vodou
27-29°C (12 x 18 m, hloubka 150 cm). TOBOGÁNOVÝ
SVĚT je nový, v provozu od minulého roku – 3 velké

13 Hotel Wellness Patince

LETNÍ POBYT SPECIÁL

5% SLEVA 1. MOMENT
PLATÍ DO 31. KVĚTNA 2020
NA BALÍČEK „LETNÍ POBYT SPECIÁL“

Wellness hotel Patince**** je situován přímo v areálu
termálního koupaliště v Patincích, přibližně 15 km od
Komárna. K dispozici je restaurace, lobby bar a letní terasa,
coctail bar s bowlingem a biliárem, BAZÉNOVÝ a SAUNOVÝ
SVĚT, kongresové sály s technickým vybavením, minigolf,
beach volejbalové hřiště a tenisový kurt. Možnost různých
druhů masáží, procedur.
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tobogány (Anaconda, Kamikaze a Family super skluzavky)
a dopadový bazén cca 10 x 12 m.
V nedalekém WELLNESS HOTELU PATINCE je bazénový
a saunový svět. BAZÉNOVÝ SVĚT: termální bazény, vířivky,
perličkové koupele, klidový sedací bazén, vodní masážní
děla, vodní hřib, vodní jeskyně, hydromasáže, plavecký
protiproud, dětský bazén s tobogánem. SAUNOVÝ SVĚT:
finská, parní a bylinková sauna, ledová místnost, vířivá vana,
Kneippova koupel. Dále různé druhy masáží, včetně
relaxačních i reflexních, bahenní zábaly, různé druhy koupelí.
Pro klienty ubytované v chatkách FAMILY , penzionech
BONAPARTE + KORZIKA a Olive Family Resortu je vstup
na LETNÍ TERMÁLNÍ KOUPALIŠTĚ ZDARMA.

WELLNESS POBYTY nelze objednávat v termínech:
29.03.-02.04., 09.-14.04. (Velikonoce), 05.-07.06.,
18.-22.10., 29.10.-01.11. a 04.-06.12.2020

01.07. - 01.09.2020
5 dní/4 noci: 8200 Kč/osoba
3300 Kč/dítě 6-12 let na přist.
V ceně: 4x ubytování, 4x polopenze, 1x welcome drink,
neomezený vstup do bazénového i saunového světa a fitness centra, parkování, aqua aerobik (aqua gym) ve vyhrazených dnech, 1x vyhlídková plavba po Dunaji (dle
počasí), celodenní animační program pro děti a dospělé, romantické noční plavání v PÁ (22:00-01:00 hod.), ranní
plavání v SO a NE od 07:00 hod., parkování. Navíc
ZDARMA: 1x coffee voucher (dospělý), 1x cake voucher
(dospělý), 1x klasická masáž (20 min., dospělý), každý
pátek speciality z grilu na letní terase za doprovodu živé
hudby (dle počasí), 1x minigolf na 1 hod./pokoj, 1x vodní
šlapadlo (na 30 minut, pokoj). K tomu BONUSY EXTRA.
Ubytování: STANDARD, 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC,
TV+SAT a možností přistýlky.
Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu a večeře výběr
z menu (4 chody) nebo bufetové stoly.
Koupání: krytý Bazénový a Saunový svět přímo v hotelu. Letní
venkovní hotelový areál s bazény a tobogánem (červenec – srpen).
Poznámka: ceny pro dospělého na přistýlce, dítě 6-12 let na
lůžku a dítě do 6 let na přistýlce – vše na dotaz. Povinný místní
poplatek 0,82 Eur/den.

Zaměření lázní:
 příznivé účinky na celý lidský organismus
 pohybový aparát a jeho choroby

WELLNESS CENTRUM PATINCE

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
WELLNESS
WELLNESS
WEEKEND
AQUA - 3 noci
termín
dospělý dítě 6-12 let dospělý dítě 6-12 let
lůžko přistýlka lůžko přistýlka
07.01.- 01.07. 3880
1800
4800
2200
01.09.- 20.12. 3880
1800
4800
2200
WELLNESS WEEKEND (3 dny/2 noci, PÁ-NE) - v ceně:
2x ubytování, 2x polopenze, 1x welcome drink, neomezený
vstup do bazénového i saunového světa a fitness centra, parkování, aqua aerobik (aqua gym) ve vyhrazených dnech, parkování. Navíc ZDARMA: romantické noční plavání v PÁ
(22:00-01:00 hod.), ranní plavání v SO a NE od 07:00 hod.,
pozdější check-out do 14:00 hod.
WELLNESS AQUA (4 dny/3 noci, nástupy pouze NE, PO
nebo ÚT) - v ceně: 3x ubytování, 3x polopenze, 1x welcome
drink, neomezený vstup do bazénového i saunového světa
a fitness centra, parkování, aqua aerobik (aqua gym) ve vyhrazených dnech, parkování. Navíc ZDARMA: 1x klasická
masáž (20 min., dospělý), 1x uvolňující koupel s levandulí
(20 min., dospělý), pozdější check-out do 14:00 hod. (dle
dostupnosti).
NAVÍC BONUSY EXTRA společné pro všechny POBYTY
WELLNESS a také LETNÍ POBYT SPECIÁL: 1x diagnostika organizmu (dospělý), 1x termický zábal (dospělý), 1x vstup do
Monoštorské pevnosti v městě Komárom (HU, cca 20 km od
hotelu), 1x Nordic Walking hole na 1 hodinu/osoba/pobyt,
1x kupón v hodnotě 10 Eur na kosmetické ošetření (dospělý),
1x kupón na slevu 10 % na jednorázový nákup ve wellness
obchodě (pokoj), 1x kupón na slevu 20 % na láhev vína
v bowling baru (kromě rozlévaného vína).

VELMI VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI

Přímo v areálu termálního koupaliště. Ubytování v chatkách
s kompletně vybavenou kuchyňkou s elektrickým vařičem,
ledničkou, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou. V každé
chatce jsou 2 pokoje, 1x pokoj s 2 pevnými lůžky a přistýlkou
(rozkládací křeslo) a TV, 1x pokoj s manželským lůžkem
(přistýlka jako vysunovací „šuplík“), TV, rádio s CD/MP3, sušák
na prádlo, koupelna se sprchou a WC. Maximálně pro 4-6 osob.
V chatovém areálu je k dispozici dětské hřiště, pískoviště,
venkovní ohniště, plážový volejbal, menší fotbalové hřiště, malý
dětský bazén. Areál s 12 chatkami (ve vzdálenosti 5-10 m
od sebe) je oplocen, večer a v noci osvětlen. Wi-Fi připojení
k internetu je možné na terase chatky. Pes není povolen.
Parkování v areálu před každou chatkou.

ZDARMA VSTUP NA LETNÍ KOUPALIŠTĚ

Ubytování: 4- lůžková chatka s možností až 2 přistýlek (cca
40 m2). Před každou chatkou je terasa s posezením
a parkovací místo.
Stravování: bez stravy. Možnost vaření ve vybavené
kuchyňce nebo k dispozici v okolí bufety a restaurace.
Koupání: letní termální koupaliště s několika bazény a také
nový tobogánový svět (v ceně pobytů). Bazénový a saunový
svět ve Wellness Hotelu Patince (cca 100 m, za poplatek).

CENA ZA CHATKU/TÝDEN
pobyt NE-NE
termín
chatka
přistýlka
pro 4 osoby dospělý dítě 2-10 let
03.05.- 05.07. 12880
2200
1700
05.07.- 19.07. 16600
3000
2300
19.07.- 16.08. 19900
3500
2600
16.08.- 30.08. 16600
3000
2300
30.08.- 06.09. 12880
2200
1700
REKREAČNÍ POBYT (8 dní/7 nocí, NE-NE) – v ceně:
pronájem chatky na 7 nocí včetně spotřeby energií,
každodenní volný vstup na letní termální koupaliště
a na Tobogánový svět, povlečení, parkování, místní poplatek.
SLEVA 7=5 je již zohledněna v ceně týdenního pobytu.
Poznámka: dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby.
Dětská postýlka zdarma (rezervace předem).

S LOV E N S KO

PATINCE

14 Chatky Family Resort

NEMO tour TIP: neomezený vstup na letní termální
koupaliště a Tobogánový svět, uzavřený areál - velmi
vhodné pro rodiny s dětmi
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PATINCE
Penziony Bonaparte a Korzika
penzion Bonaparte, Korzika

ZDARMA VSTUP NA LETNÍ KOUPALIŠTĚ

Penziony se nacházejí v těsném sousedství areálu termálního
koupaliště Patince. V penzionu BONAPARTE je k dispozici zcela
renovovaná restaurace (foto), společenská místnost s TV, stolní tenis,
venkovní ohniště i pro ubytované v penzionu Korzika. V penzionu
KORZIKA je v přízemí elegantní společenská místnost
s kuchyňským koutem. Objekty cca 10 m od sebe. Možnost WiFi
připojení na internet ve společenských místnostech a v okolí
penzionů. Pes není povolen. V areálu je půjčovna kol, tenisové kurty,
minigolf, volejbalové hřiště.Možnost úschovy vlastních kol.
Ubytování: BONAPARTE, 2- lůžkový pokoj s 1 až 2 přistýlkami
se sprchou a WC, LED/TV, rádio, lednička a klimatizace (v ceně
pobytu).
KORZIKA, 2- lůžkový pokoj s 1 až 2 přistýlkami se sprchou a WC,
LED/TV, rádio, lednička a klimatizace (v ceně pobytu), balkon
s posezením. Pouze 1x pokoj v přízemí bez balkonu a s malou
kuchyňkou. Pokoje s 2 přistýlkami a případně rodinné buňky
(Bonaparte) na dotaz.
Stravování: polopenze. Snídaně jednotná, rozšířená a večeře
jednotné menu o 2 chodech (polévka+hlavní jídlo). Navíc 2x týdně
ovoce nebo zákusek. Dětská porce 2-10 let.
Koupání: letní termální koupaliště s několika bazény a také nový
tobogánový svět (v ceně pobytů). Bazénový a saunový svět
ve Wellness Hotelu Patince (cca 350 m, za poplatek).
Poznámka: dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby. Dětská
postýlka zdarma.

penzion Bonaparte

VELMI VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI

CENA ZA OSOBU/TÝDEN S POLOPENZÍ pobyt SO-SO
termín
dospělý
dítě 2-10 let
lůžko přistýlka lůžko přistýlka
30.05.- 04.07. 4400 3100
3300
2300
04.07.- 18.07. 5600 3950
4200
2950
18.07.- 15.08. 6650 4600
4990
3500
15.08.- 29.08. 5600 3950
4200
2950
REKREAČNÍ POBYT (8 dní/7 nocí, SO-SO) - v ceně:
7x ubytování, 7x polopenze, každodenní volný vstup
na letní termální koupaliště a na Tobogánový svět,
povlečení, parkování, místní poplatek.
SLEVA 7=5 je již zohledněna v ceně pobytu.
penzion Korzika

NEMO tour TIP: volný vstup na letní termální
koupaliště a Tobogánový svět, velmi vhodné pro rodiny
s dětmi, nově klimatizace v obou penzionech.
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PATINCE
Olive Family Resort

Kompletně zrenovovaný objekt se nachází cca 200 m od zadního
vchodu do areálu Letního termálního koupaliště v Patincích.
K dispozici je recepce, restaurace – jídelna, klubovna s TV, stolní
tenis, venkovní ohniště – grilování. V celé budově WiFi připojení
k internetu. Ubytování je zajištěno převážně v rodinných buňkách
- obdobně jako v penzionu Bonaparte nebo standardních
2- lůžkových pokojích.
Ubytování: 2-lůžkový pokoj se sprchou/vanou a WC,
manželskou postelí, lednička, LED/TV s rádiem, ventilátor. WiFi.
Větší 2-lůžkový pokoj s manželskou postelí (34 m2) s 2
přistýlkami (typ 2+2), se sprchou a WC, lednička, LED/TV
s rádiem, ventilátor, WiFi. 2 balkony. Minimální obsazenost
2 osoby, maximálně 4 osoby.
Rodinná buňka (dva pokoje), v jednom pokoji manželská postel
a LED/TV s rádiem a WiFi, v druhém pokoji 3 lůžka a také LED/TV
s rádiem a WiFi. Oba pokoje s balkonem. V předsíni rodinného
pokoje je lednička, každá rodinná buňka má společnou koupelnu
se sprchou a WC. Minimální obsazenost 3 osoby, maximálně 5 osob.
Stravování: polopenze. Snídaně jednotná, rozšířená kontinentální

a večeře jednotné menu o 2 chodech (polévka+hlavní jídlo). Dětská
porce 2-10 let.
Koupání: letní termální koupaliště s několika bazény a tobogánový
svět (cca 200 m, v ceně pobytů). Bazénový a saunový svět
ve Wellness Hotelu Patince (cca 150 m, za poplatek).
Poznámka: dítě do 2 let ZDARMA bez nároku na služby. Dětská
postýlka zdarma. Pes není povolen.

PRO KLIENTY CK 30% SLEVA Z CELODENNÍHO
VSTUPU DO BAZÉNOVÉHO SVĚTA WELLNESS
CENTRA PATINCE, DĚTI DO 6 LET ZDARMA
platí pro CHATKY FAMILY RESORT, PENZIONY
BONAPARTE/KORZIKA a OLIVE FAMILY RESORT
rodinná buňka

NEMO tour TIP: volný vstup na letní termální
koupaliště a Tobogánový svět, velmi vhodné
pro rodiny s dětmi
dvoulůžkový pokoj

dvoulůžkový pokoj

CENA ZA OSOBU/TÝDEN S POLOPENZÍ pobyt SO-SO
termín
dospělý
dítě 2-10 let
lůžko přistýlka lůžko přistýlka
30.05.- 04.07. 4400 3100
3300
2300
04.07.- 18.07. 5600 3950
4200
2950
18.07.- 15.08. 6650 4600
4990
3500
15.08.- 29.08. 5600 3950
4200
2950
REKREAČNÍ POBYT (8 dní/7 nocí, SO-SO) - v ceně: 7x ubytování,
7x polopenze, každodenní volný vstup na letní termální koupaliště
a Tobogánový svět, povlečení, parkování, místní poplatek.
SLEVA 7=5 je již zohledněna v ceně pobytu.

ZDARMA VSTUP NA LETNÍ KOUPALIŠTĚ
rodinná buňka
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S LOV E N S KO

wellness centrum Aquamarin

PODHÁJSKA Mrtvé moře na dosah
Obec Podhájska leží v oblasti jižního Slovenska, nedaleko
Nových Zámků, a je známá především termálním koupalištěm, které patří mezi nejnavštěvovanější slovenské termální areály s celoročním provozem. Unikátní a jedinečná
voda, která je svým složením velmi podobná vodě Mrtvého
moře, je silně minerální, slaná a má jen menší koncentraci
než mořská voda. Její téměř ideální složení má léčebné
a regenerační účinky na celý organismus.
V letní sezóně (květen-říjen) je k dispozici několik sedacích
termálních bazénů, plavecký bazén i bazén relaxační a ochlazovací, bazén s vlnobitím, dětský bazén, obří tobogány
a dětský vodní svět (od poloviny června do začátku září),
sportovní i dětská hřiště, minizoo, dostatečný počet bufetů
a stánků s rychlým občerstvením, řada obchodů s různým
sortimentem zboží. Během prázdnin se konají v areálu i obci
různé kulturní akce - koncerty, taneční večery, kino, veletrh
řemesel - první týden v červenci. Celoročně je v areálu ote-
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PODHÁJSKA
Penzion Energy I.

KOUPÁNÍ V TERMÁLECH CELÝ ROK

Penzion Energy I. leží v bezprostřední blízkosti termálního koupaliště, přibližně 100 m od hlavního vchodu. Součástí oblíbeného
penzionu je wellness centrum „Římské lázně“ s vnitřním a venkovním termálním sedacím bazénem se stejným složením vody
jaká je ve venkovních bazénech veřejného koupaliště. Vstup do
vnitřního i venkovního termálního bazénu v areálu Energy
I. je pro ubytované klienty v ceně pobytu. Kromě bazénů nabízí wellness centrum různé procedury - masáže, pedikúry a manikúry, dvě hydromasážní vany, Kleopatřinu lázeň s jacuzzi.
Součástí je také saunový svět (4 sauny s ochlazovacím bazénkem - bylinková, solná, finská a slovenská), relaxační - odpočinková místnost s lehátky, posezením a krbem. Vše za poplatek
(zvýhodněné ceny pro klienty CK NEMO tour z obou penzionů).
V budově penzionu je také jídelna v 1.patře a menší bar s WiFi
připojením v hale přízemí za recepcí. Objekt penzionu je bez výtahu. Před vchodem venkovní posezení, parkování v oploceném
monitorovaném areálu Energy I. – zdarma pro klienty CK obou
penzionů Energy.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV, lednička. Možnost přistýlky. Pokoje vybaveny sušákem na prádlo a ventilátorem
nebo klimatizací (jen pokoje v nejvyšším patře – v ceně). Možnost
zapůjčení fénu.
Stravování: polopenze (snídaně – jednoduchý bufet a večeře
výběr ze dvou jídel - jedno vegetariánské). Za příplatek možnost
plné penze.
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PODHÁJSKA
Penzion Energy II.

PRO KLIENTY NEMO TOUR
10% SLEVA V RESTAURACI ENERGY II.

Penzion Energy II. je situován v bezprostřední blízkosti termálního
koupaliště, přibližně 100 m od penzionu Energy I. s wellness centrem „Římské lázně“. Klienty oblíbený penzion nabízí ubytování
s výhledem na koupaliště, možnost stravování ve stylové restauraci
a především „svůj“ vnitřní termální bazén s hydromasážními tryskami se stejným složením vody jaká je ve venkovních bazénech
koupaliště (pouze pro ubytované). Vstup do vnitřního termálního
bazénu v budově Energy II. je pro ubytované klienty v ceně
pobytu. Dvoupatrový objekt je bez výtahu. V suterénu je stylová
restaurace, která zároveň slouží jako jídelna, s nabídkou tradiční
slovenské i mezinárodní kuchyně (pro klienty CK NEMO tour sleva
10%). Možnost parkování - veřejné, nehlídané před budovou penzionu s omezeným počtem míst nebo v oploceném areálu sousedního Energy I. (monitorované, obě bez poplatku). WiFi u recepce.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV, balkon a lednička. 3- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV, ledničkou a balkonem.
K dispozici 3 pevná lůžka. Sleva pro děti, více informací na webu.

vřen také nový krytý plavecký bazén (hloubka 1,5 m).
V zimní sezóně je otevřená jen část areálu koupaliště pouze
s třemi bazény - sedací termální bazén, dětský termální
bazén a ochlazovací bazének. Dovolujeme si upozornit,
že právě v zimním období bývá termální voda nejúčinnější, protože se nemusí tolik ochlazovat tedy ředit. Sladkovodní bazény a obří tobogány jsou v zimní sezóně
uzavřeny.
Na jaře a na podzim, vždy na přelomu zimní a letní sezóny, je areál koupaliště, včetně Aquamarínu po kratší
dobu uzavřen (údržba a čištění bazénů). Vždy je uzavřena pouze určitá část areálu koupaliště - bazénů
s tím, že provoz ostatních bazénů jen nepřerušen.
Aktuální informace najdete na www.nemotour.cz.
V tomto období není nijak omezen provoz obou penzionů
Energy, včetně bungalovů s vlastními sedacími termálními bazény a „Římskými lázněmi“.

VYHLEDÁVANÉ UBYTOVÁNÍ
DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI

Energy I.
Koupání: vnitřní sedací termální bazén s hydromasážními tryskami
a venkovní sedací termální bazén (celotýdenní vstup v ceně). Za
poplatek procedury v „Římských lázních“ v areálu Energy I (pro
klienty NEMO tour se slevou). Hlavní vstup do termálního koupaliště v letní i zimní sezóně cca 100 m. V areálu Energy I. jsou bazény přístupné také pro veřejnost.

Moderní Wellness a Relaxační Centrum AQUAMARÍN (samostatná vstupenka) v areálu koupaliště nabízí
další termální bazén, vnitřní sladkovodní bazén s tryskami, divokou řeku, „vodní bar“, dětský bazén a dětský
koutek, různé sauny, jacuzzi, relaxační prostory s lehátky,
masáže a další procedury (za extra vstupné).
Zaměření termálního komplexu Podhájska:
 bolesti zad, páteře a kloubů, revmatismus
 stabilizace osteoporózy, artrózy, artritidy
 léčba dýchacích cest, astma, průdušky
 léčba štítné žlázy, dny
 léčba ekzémů, lupénky a kožních onemocnění

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
období
lůžko
přistýlka +1/1pokoj
06.01.- 01.03.
6000
3900
+2400
02.03.- 05.04.
6200
4100
+2400
20.04.- 03.05.
6400
4300
+2400
04.05.- 01.11.
6650
4600
+2400
02.11.- 13.12.
6100
4000
+2400
RELAXAČNÍ POBYT ENERGY I. (7 dní/6 nocí, PO-NE) – v ceně:
6x ubytování, 6x polopenze, volný denní vstup do krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I, parkování, místní
poplatek
SPECIÁLNÍ DUBNOVÉ TERMÍNY
CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
období
lůžko
přistýlka +1/1pokoj
09.04.- 14.04.
5600
3700
2000
15.04.- 19.04.
4300
2900
1600
DUBNOVÉ POBYTY ENERGY I. (6 dní/5 nocí nebo 5 dní/4 noci)
– v ceně: 5x nebo 4x ubytování, 5x nebo 4x polopenze, volný
denní vstup do krytého termálního bazénu a venkovního bazénu
Energy I, parkování, místní poplatek.

V době uzávěrky katalogu (6.12. 2019) nebyl znám přesný
časový harmonogram pravidelného uzavření areálu koupaliště na jaře a na podzim. Aktuální informace najdete na našich webových stránkách www.nemotour.cz.

Poznámka: parkování v oploceném areálu penzionu Energy I.
(pod kamerami, hlídané). Pro klienty NEMO tour 10% sleva v restauraci Energy II. Velmi dobré vlakové spojení – od nádraží k budově penzionu je to cca 600 m.

Stravování: polopenze (snídaně – jednoduchý bufet a večeře
výběr ze dvou jídel - jedno vegetariánské). Za příplatek možnost
plné penze.
Koupání: vnitřní sedací termální bazén s hydromasážními tryskami
(celotýdenní vstup v ceně). Za příplatek wellness centrum „Římské
lázně“ v areálu Energy I. vzdálené cca 100 m, hlavní vstup do termálního koupaliště cca 200 m od budovy penzionu Energy II.
Poznámka: velmi dobré vlakové spojení – od nádraží k budově
penzionu je to cca 600 m.

CENA ZA OSOBU/POBYT NA LŮŽKU S POLOPENZÍ
období
1. a 2. os. 3. os.
+1/1pokoj
20.01.- 01.03.
5600
5600
+2400
02.03.- 05.04.
5900
5900
+2400
06.04.- 03.05.
6100
6100
+2400
04.05.- 01.11.
6350
6350
+2400
02.11.- 13.12.
5800
5800
+2400
RELAXAČNÍ POBYT ENERGY II. (7 dní/6 nocí, PO-NE) – v ceně:
6x ubytování, 6x polopenze, volný denní vstup do krytého
termálního bazénu v budově Energy II., místní poplatek.

Energy II.

stylová restaurace Energy II.

Wellness „Římské lázně“ v areálu Energy I.

ZDARMA TERMÁLNÍ BAZÉN JEN PRO UBYTOVANÉ
Platí pouze pro klienty penzionu Energy II.
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Týdenní permanentku do bazénů Wellness „Římské lázně“
v areálu Energy I. lze dokoupit za příplatek +17 €/pobyt
6 nocí v období 20.01. - 26.04. a 02.11. - 13.12. a v letním období tj. 27.04. - 01.11. 2020 za příplatek
+15 €/osoba/pobyt 6 nocí (nepovinný). Platba na místě.

PODHÁJSKA
Bungalovy Energy I.

VELMI VYHLEDÁVANÉ UBYTOVÁNÍ
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PODHÁJSKA
Penzion Dóm v záhradě

Nedávno postavené přízemní zděné bungalovy se nacházejí
v areálu penzionu Energy I. a jen pár desítek kroků od hlavního
vchodu do areálu koupaliště. Součástí areálu Energy I. je wellness
centrum „Římské lázně“. Vstup do vnitřního i venkovního termálního bazénu v areálu Energy I. je pro ubytované klienty
v ceně pobytu. Kromě bazénů nabízí wellness centrum různé procedury. Součástí je také saunový svět. Vše za poplatek (zvýhodněné ceny pro klienty CK NEMO tour z obou penzionů).
V každém bungalovu je kuchyňský kout se základním
vybavením na vaření i stolování, který je součástí obývací místnosti
s ledničkou, dvouplotýnkovým vařičem, mikrovlnnou troubou, TV.
V každém z nich koupelna se sprchou a WC. Menší venkovní terasa
s posezením je součástí každého bungalovu. WiFi připojení
v penzionu Energy I.
Ubytování: 2- nebo 3- lůžkový bungalov s možností přistýlky a se
sprchou a WC. Maximálně pro 4 osoby (jedna místnost), 2 resp.
3 lůžka a přistýlka formou rozkládacího gauče/křesla. Doporučujeme rodinám s 1 nebo 2 dětmi.
Stravování: bez stravy. Možnost vaření nebo dokoupení snídaní
(+800 Kč/pobyt), polopenze (+1700 Kč/pobyt) nebo obědů
(+1000 Kč/pobyt). Snídaně – jednoduchý bufet a obědy a večeře
výběr ze dvou jídel - jedno vegetariánské.
Koupání: vnitřní sedací termální bazén s hydromasážními tryskami a venkovní sedací termální bazén (celotýdenní vstup v ceně).
Za poplatek procedury v „Římských lázní“ v areálu Energy I (pro

Penzion tvoří 2 budovy a je umístěn v klidné části obce, cca
900 m od areálů termálního koupaliště. Nabízí ubytování apartmánového typu, každý z nich je vybaven vlastní kuchyňkou s ledničkou a kompletním vybavením na vaření i stolování (el.
dvouplotýnka, varná konvice a nádobí) a vlastní koupelnou se
sprchou a WC (po rekonstrukci). K dispozici je dále společenská
místnost s LCD-TV a dětským koutkem, terasa s posezením, grilovací záhradní krb v altánu, ping-pong, nově trampolína (do 100
kg), internet Wi-Fi, koloběžky a pro klienty CK jízdní kola –
v ceně pobytu.

CENA ZA OSOBU/POBYT VČETNĚ BAZÉNŮ ENERGY I.
termín
Osoba
Osoba
Dítě 3-12 let
(1.+2.lůžko) (3.lůžko)
na přistýlce
06.01.- 01.03. 4200
3800
2600
02.03.- 05.04. 4500
4000
2800
20.04.- 03.05. 4700
4200
3000
04.05.- 01.11. 4950
4400
3200
02.11.- 13.12. 4300
3900
2700
RELAXAČNÍ POBYT BUNGALOVY ENERGY I. (7 dní/6 nocí, PONE) – v ceně: 6x ubytování, celodenní vstup do vnitřního termálního
bazénu a venkovního bazénu Energy I., parkování, místní poplatek.

klienty NEMO tour se slevou). Hlavní vstup do termálního koupaliště cca 100 m. V areálu Energy I. jsou bazény přístupné také
pro veřejnost.

ZDARMA TERMÁLNÍ BAZÉN V ENERGY I.

Poznámka: parkování v areálu zdarma (omezený počet míst). Povinný místní poplatek 0,5 €/den. Pes za příplatek 75 Kč/noc,
pouze na vyžádání. 1/1 pokoj bez příplatku.
Po celou sezonu roku 2020 od května do října je v cenách již
zohledněna SLEVA 7=5 celý rok (7 nocí za cenu 5 nocí).
DÍTĚ DO 5 LET NA LŮŽKU ZDARMA.

APARTMÁNY S KUCHYŇKOU

Ubytování: 2-, 3- i 4- lůžkový apartmán se sprchou a WC, kompletně
zařízeným kuchyňským koutem a ledničkou. Možnost přistýlky.
Stravování: Možnost vaření v kompletně vybaveném apartmánu. Za
příplatek lze dokoupit na místě snídaně formou bufetu (5 €/osoba
a den) v sousedním penzionu (cca 20 m). Dítě do 12 let 50% sleva
z ceny jídla.
Koupání: areál termálního koupaliště cca 1000 m.

SLEVA 7=5 PO CELÝ ROK

S LOV E N S KO
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CENA ZA OSOBU/POBYT VČETNĚ BAZÉNŮ
ENERGY I., SPECIÁLNÍ DUBNOVÉ TERMÍNY
termín
Osoba
Osoba
Dítě 3-12 let
(1.+2.lůžko) (3.lůžko)
na přistýlce
09.04.- 14.04. 4400
3800
2700
15.04.- 19.04. 3400
2900
2200
DUBNOVÉ POBYTY BUNGALOVY ENERGY I. (6 dní/5 nocí nebo
5 dní/4 noci) – v ceně: 5x nebo 4x ubytování, celodenní vstup
do vnitřního termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I.,
parkování, místní poplatek.
Poznámka: parkování v oploceném monitorovaném areálu penzionu
Energy I. Velmi dobré vlakové spojení – od nádraží k budově penzionu je to cca 500 m. Minimální obsazenost bungalovu - 2 osoby.
CENA ZA OSOBU/TÝDEN – BEZ STRAVY
termín
dospělý
dítě 5-15 let
lůžko přistýlka lůžko přistýlka
01.05.- 11.05. 2400 2100
1800 1500
11.05.- 15.06. 2700 2400
1800 1500
15.06.- 14.09. 2990 2700
1800 1500
14.09.- 19.10. 2700 2400
1800 1500
REKREAČNÍ POBYT (8 dní/7 nocí) – v ceně: 7x ubytování, spotřeby energie, povlečení, parkování, zapůjčení jízdních kol a koloběžek, trampolína, dětský koutek, ping-pong.V cenách již
zohledněna akce 7=5. Žádné další slevy již nelze uplatnit.

NEMO tour TIP: klidné místo, kompletně vybavené
apartmány s možností vaření i stolování, výhodná cena

PODHÁJSKA
21 Penziony
Quatro II a III.

Penziony Quatro II. a III. jsou 2 budovy, které se nacházejí
přímo v obci, jen cca 300 m od termálního koupaliště. V budově
Quatro II. je k dispozici společná jídelna, kde se podávají snídaně.
Velmi pohodlně vybavené pokoje s kompletním příslušenstvím a
možností přistýlky jsou v přízemí s menší terasou a posezením
nebo v patře s balkonem. Pes malé rasy po dohodě s ubytovatelem je možný (za poplatek).

CENA ZA OSOBU/POBYT*/TÝDEN SE SNÍDANÍ
termín
QUATRO II. nebo QUATRO III.
dospělý
dítě 3-12 let +1/1
lůžko
lůžko přist. pokoj
07.01.- 05.04.
*3200
2600 2000 +1250
05.05.- 18.10.
4200
3500 2800 +1750
03.11.- 18.12.
*3200
2600 2000 +1250
REKREAČNÍ POBYT (6 dní/5 nocí v zimním období* - libovolný
nástup, 8 dní/7 nocí v letní sezóně, SO-SO) – v ceně: 5x nebo
7x ubytování, 5x nebo 7x snídaně, parkování.
Poznámka: povinný místní poplatek 0,5 €/den se platí při příjezdu.
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Parkování v areálu penzionů, nehlídané, pro klienty CK NEMO tour ZDARMA.
LETNÍ POBYTY V OBDOBÍ 05.05.-18.10.2020
jsou TÝDENNÍ (případně dle období na dotaz
i kratší pobyty, minimálně na 5 nocí).
V zimním období kratší pobyty,
MINIMÁLNÍ DÉLKA 3 NOCI (ceny na webu).

VÝHODNÁ CENA SE SNÍDANÍ

NEMO tour TIP: blízko termálního koupaliště,
bufetová snídaně

Quatro II.

Quatro III.
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PODHÁJSKA
Penzion Quatro IV.

Penzion Quatro IV. je nejnovější objekt rodinných penzionů Quatro
na Podhájske, který byl uveden do provozu před několika lety.
Areál tvoří 2 menší budovy, ve svahu, cca 400 m nad termálním
koupalištěm. K dispozici je společná jídelna, kde se podávají snídaně. Pokoje s kompletním příslušenstvím mají většinou balkon.
Ubytování: 2- i 3- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT (české
programy), lednička a varná konvice. Internetová přípojka na pokoji.
Možnost přistýlky.

Ubytování: QUATRO II., 2- i 3- lůžkový pokoj se sprchou a WC,
TV+SAT (programy i v češtině) a lednička. Možnost přistýlky, pokoj
s terasou nebo balkonem (stejná cena). Připojení k internetu zdarma.
QUATRO III., pouze 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC,
TV+SAT(programy i v češtině) a lednička. Pokoj s terasou nebo balkonem (stejná cena).
Stravování: snídaně formou bufetového stolu, pestrá nabídka teplých a studených pokrmů. Další stravování je možné v areálu koupaliště – stánky s občerstvením a restaurace.
Koupání: areál termálního koupaliště a termální bazén Energy I cca
300 m.

Stravování: snídaně formou bufetového stolu, pestrá nabídka teplých a studených pokrmů. Další stravování je možné v areálu koupaliště – stánky s občerstvením a restaurace.
Koupání: areál termálního koupaliště cca 400 m.

NEMO tour TIP: klidné místo nad termálním
koupalištěm, bufetová snídaně

VÝHODNÁ CENA SE SNÍDANÍ

CENA ZA OSOBU/TÝDEN SE SNÍDANÍ
dospělý
dítě 3-12 let +1/1
lůžko
lůžko přist. pokoj
05.05.- 16.10.
4200
3500 2800 +1750
REKREAČNÍ POBYT (8 dní/7 nocí, SO-SO) – v ceně: 7x ubytování, 7x snídaně, parkování. Poznámka: povinný místní poplatek
0,5 €/den se platí na místě. Dítě do 3 let zdarma bez nároku
na služby. Pes za poplatek 1 €/den. Parkování u penzionu pro
klienty CK NEMO tour ZDARMA.
termín
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M A Ď A R S KO

TERMÁLNÍ LÁZNĚ SÁRVÁR
Sympatické městečko Sárvár se nachází v západní části Maďarska.
Dominantní hrad s kamenným mostem, botanická zahrada, mezinárodní folkórní festival a různé tématické trhy pozvedávají kulturní
i společenský význam města. Moderní komplex termálních lázní
na skutečně světové úrovni byl otevřen v roce 2002 a rozprostírá
se nedaleko centra městečka.
AREÁL LÁZNÍ A WELLNESS (provozní doba 8.00-22.00) je v provozu celoročně a je určen pro všechny věkové kategorie. Po celý
rok je k dispozici: vnitřní léčebný bazén 30°C, polokrytý léčebný
bazén 36°C, polokrytý zážitkový bazén 33°C, přímořská zahrada,
exkluzivní odpočívárny, fitness, solárium, LÉČEBNÉ + WELLNESS
CENTRUM. Pouze v letní sezóně je k dispozici venkovní plavecký
bazén se skluzavkou vhodný i k plavání, bazén s mořskými vlnami,

SÁRVÁR
Hotel Park Inn
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by Radisson Sárvár Resort & Spa

NEJOBLÍBENĚJŠÍ HOTEL V MAĎARSKU

V ŽUPANU PŘÍMO K BAZÉNŮM

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

POLOPENZE NEBO ALL INCLUSIVE

PRO RODINY S NEJMENŠÍMI DĚTMI

14

Moderní, komfortní a velmi elegantní 4* hotel s výjimečně stylovým prostředím typickým pro řetězec hotelů Park Inn, je situován
přímo u termálních lázní. V hotelu je k dispozici přijímací hala s recepcí, restaurace, kavárna, lobby bar, letní terasa, kulečník, stolní
fotbal, šipky. Pro děti dobře vybavená dětská herna. Krytou
chodbou je hotel propojen přímo s areálem lázní a wellness
– volný neomezený vstup v ceně všech pobytů. Díky výbornému zázemí je hotel obzvláště vhodný pro lázeňské, wellness,
léčebné a relaxační pobyty. Centrum městečka je vzdáleno cca
15 minut chůze.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj, moderně zařízený, se sprchou
a WC, TV+SAT, trezor, fén, klimatizace, Wi-Fi připojení k internetu,
některé pokoje s balkonem (CK pokoje s balkonem negarantuje).
Možnost 1 přistýlky pro dítě nebo dospělou osobu. Maximální obsazenost 3 dospělé osoby nebo 2 dospělí + 1-2 děti dle věku.
Rodinné pokoje (za příplatek): 2 samostatné 2- lůžkové pokoje
propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
s možností 2-3 přiistýlek, s koupelnou se sprchou a WC, TV+SAT,
telefonem, klimatizací, připojením k internetu. Podrobnější informace ohledně kalkulace ceny např. 2 dospělí a 2 děti, 1 dospělý
a 1 nebo 2 děti apod. na dotaz.
RELAXAČNÍ POBYT S ALL INCLUSIVE
07.00 - 10.00 Snídaně formou bufetu
10.00 - 11.30 Brunch (pozdní snídaně)
11.30 - 14.00 Oběd formou bufetu
15.00 - 16.30 Odpolední občerstvení
17.30 - 21.30 Večeře formou bufetu
Neomezená konzumace nápojů v rámci All Inclusive v době od
07.00 do 21.30: různé nealkoholické nápoje z automatu (džusy,
káva, voda, ochucené nealko nápoje), široká nabídka čajů, točené
pivo a víno.
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu nebo ALL
INCLUSIVE (cena za lomítkem).
Koupání: volný, neomezený vstup krytou chodbou do areálu termálních lázní a bazénů s celkovou vodní plochou cca 5000 m2.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek cca 1,70 €/den (cca 500
HUF/den). Parkování je možné u hotelu za poplatek cca
5,5 €/noc nebo v podzemních hotelových garážích za stejný poplatek. Pes po dohodě za poplatek 12 €/noc. Příplatek za 1/1
pokoj - na dotaz. Dětská cena a dítě zdarma platí v doprovodu 2
plně platících osob. Během roku si hotel vyhrazuje právo operativně zrušit slevu 4=3 (platí pro pobyty na 4 a 5 nocí)
v daném termínu - aktuální ceny sledujte na www.nemotour.cz.

vodní školka, dětský bazén a bazén pro batolata. Před několika
lety došlo k rozsáhlému rozšíření vnějšího areálu o další bazény a obří skluzavky. Zároveň byla zprovozněna nová lázeňská budova se službami pro rodiny (dětské vodní hřiště
a brouzdaliště, svět miminek, skluzavky, bazén s vlnami,
vířivka, plavecký bazén, odpočinkové prostory).
SVĚT SAUN (extra poplatek) v antickém stylu byl rovněž rozšířen
o další sauny – finské sauny vnější i vnitřní, parní lázně, biosauna,
ledová jeskyně, zážitkové sprchy, bazén jacuzzi, odpočinkové prostory.
Další WELLNESS SLUŽBY: Kneipova lázeň a masáž nohou, solná
jeskyně, různá cvičení v bazénu, waitankung (východní pohybová
terapie), jóga, různé druhy masáží, bahenní zábaly, inhalace.

Zaměření termálních lázní:
 léčba pohybového ústrojí
 léčení revmatismu a neplodnosti
 rehabilitace po úrazu
 léčení osteoporózy

až 2 DĚTI do 6 LET
ZDARMA

BAZÉNY ZDARMA V DEN PŘÍJEZDU OD 15:00, V DEN ODJEZDU DO 12:00.
CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny nástupu
dítě do 6 let zdarma
2 NOCI NE,PO,ÚT,ST PÁ-NE dítě na přist.
dospělý
dospělý
6-14 let
05.01.- 01.03. 4100/4620 4100/4620 2200/2500
01.03.- 03.04. 4250/4770 4250/4770 2200/2500
03.04.- 30.04. 4400/4950 4750/5250 2200/2500
03.05.- 07.05. 4400/4950 4750/5250 2200/2500
10.05.- 29.05. 4400/4950 4750/5250 2200/2500
01.06.- 01.07. 4400/4950 4750/5250 2200/2500
23.08.- 23.10. 4400/4950 4750/5250 2200/2500
01.11.- 29.11. 4400/4950 4750/5250 2200/2500
29.11.- 24.12. 4250/4770 4250/4770 2200/2500
RELAXAČNÍ POBYT (nástup NE, PO, ÚT nebo ST, nebo
VÍKENDOVÝ POBYT) – v ceně: 2x ubytování, 2x polopenze
nebo ALL INCLUSIVE, volný vstup do termálních lázní a wellness
centra (kromě sauny), fitness, zapůjčení županu a osušky, dětská herna, Wi-Fi.
V letních měsících 01.07.-23.08. pobyt na 2 noci nelze objednat.

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny nástupu
dítě do 6 let zdarma
ČT-NE
dítě na přist.
3 NOCI NE,PO,ÚT
dospělý
dospělý
6-14 let
05.01.- 01.03. 6200/6990 6200/6990 3400/3800
01.03.- 03.04. 6400/7150 6400/7150 3400/3800
03.04.- 30.04. 6600/7400 6880/7750 3400/3800
03.05.- 07.05. 6600/7400 6880/7750 3400/3800
10.05.- 29.05. 6600/7400 6880/7750 3400/3800
01.06.- 01.07. 6600/7400 6880/7750 3400/3800
01.07.- 23.08. 7300/8100 7300/8100 3800/4200
23.08.- 23.10. 6600/7400 6880/7750 3400/3800
01.11.- 29.11. 6600/7400 6880/7750 3400/3800
29.11.- 24.12. 6400/7150 6400/7150 3400/3800
RELAXAČNÍ POBYT (nástup NE, PO nebo ÚT, a nebo např.
pobyt ČT-NE) – v ceně: 3x ubytování, 3x polopenze nebo
ALL INCLUSIVE, volný vstup do termálních lázní a wellness
centra (kromě sauny), fitness, zapůjčení županu a osušky,
dětská herna, Wi-Fi.

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny nástupu
dítě do 6 let zdarma
ST-NE
dítě na přist.
4 NOCI NE,PO
dospělý
dospělý
6-14 let
05.01.- 01.03. 6200/6990 6200/6990
3400/3800
01.03.- 03.04. 6400/7150 6400/7150
3400/3800
03.04.- 30.04. 6600/7400 9100/10100 od 3400/3800
03.05.- 07.05. 6600/7400 9100/10100 od 3400/3800
10.05.- 29.05. 6600/7400 9100/10100 od 3400/3800
01.06.- 01.07. 6600/7400 9100/10100 od 3400/3800
01.07.- 23.08. 9700/10700 9700/10700 5100/5600
23.08.- 23.10. 6600/7400 9100/10100 od 3400/3800
01.11.- 29.11. 6600/7400 9100/10100 od 3400/3800
29.11.- 24.12. 6400/7150 6400/7150
3400/3800
RELAXAČNÍ POBYT (nástup NE nebo PO, a nebo např. pobyt
ST-NE, případně ČT-PO) – v ceně: 4x ubytování, 4x polopenze
nebo ALL INCLUSIVE, volný vstup do termálních lázní a wellness
centra (kromě sauny), fitness, zapůjčení županu a osušky, dětská
herna, Wi-Fi.
V období 05.01.-03.04. a 29.11.-24.12.2020 je zohledněna
SLEVA 4=3 s nástupem kdykoliv, včetně víkendů. V období
03.04.-01.07. a 23.08.-24.12.2020 je zohledněna SLEVA 4=3
s nástupem v NE nebo PO (mimo sváteční termíny).
Dětské ceny se slevou u pobytů na 4 nebo 5 nocí uvedené na
webu.

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny pobytu dítě do 6 let zdarma
ÚT-NE
dítě na přist.
5 NOCÍ NE-PÁ
dospělý
dospělý
6-14 let
05.01.- 01.03. 8250/9300 8250/9300 4500/5000
01.03.- 03.04. 8500/9550 8500/9550 4500/5000
03.04.- 30.04. 8800/9850 11250/12500 od 4500/5000
10.05.- 29.05. 8800/9850 11250/12500 od 4500/5000
01.06.- 01.07. 8800/9850 11250/12500 od 4500/5000
01.07.- 23.08. 12200/13400 12200/13400 6300/6900
23.08.- 29.11. 8800/9850 11250/12500 od 4500/5000
29.11.- 24.12. 8500/9550 8500/9550 4500/5000
RELAXAČNÍ POBYT (pobyt NE-PÁ nebo např. ÚT-NE) – v ceně:
5x ubytování, 5x polopenze nebo ALL INCLUSIVE, volný vstup do
termálních lázní a wellness centra (kromě sauny), fitness, zapůjčení
županu a osušky, dětská herna, Wi-Fi.
V období 05.01.-03.04. a 29.11.-24.12.2020 je zohledněna
SLEVA 5=4 s nástupem kdykoliv, včetně víkendů.
V období 03.04.-01.07. a 23.08.-24.12.2020 je zohledněna
SLEVA 5=4 s nástupem v NE (mimo sváteční termíny).

Upozornění lázní a vedení hotelu Park Inn
V období od 15.1 - 15.3.2020 bude probíhat postupná renovace termálních lázní Sárvár. Konkrétní informace a termíny
prací nejsou k datu 6.12.2019 (doba uzávěrky katalogu)
známé. V tomto období může být některý z bazénů dočasně
uzavřen. V případě tohoto omezení lázní z výše uvedených důvodů nebude poskytnuta žádná kompenzace.
K dispozici budou další bazény a služby lázní, které mohou
klienti využívat. Sledujte prosím aktuální informace na našem
webu.

SVÁTEČNÍ OBDOBÍ
VČETNĚ VELIKONOC
SPECIÁLNÍ CENY BEZ DALŠÍCH SLEV
(ALL INCLUSIVE)
10.-13.04., 30.04.-03.05., 07.-10.05., 29.05.-01.06.,
25.-28.09., 23.-26.10. (nebo 24.-27.10., 25.-28.10.,
26.-29.10., 27.-30.10., 28.-31.10. nebo 29.10.-01.11.)
4 dny/3 noci: 8100 Kč/dospělý
4200 Kč/dítě 6-14 let na přistýlce
V ceně: 3x ubytování, 3x ALL INCLUSIVE, volný vstup do termálních lázní a wellness centra (kromě sauny), fitness, zapůjčení županu a osušky, dětská herna, Wi-Fi.

NEMO tour TIP: hotel propojen s termálními
lázněmi, v županu přímo k bazénům

SÁRVÁR
Hotel Ensana Thermal
Spa SÁRVÁR

VLASTNÍ HOTELOVÉ LÁZNĚ

1 DÍTĚ DO 6 LET S POLOPENZÍ
ZDARMA (01.07.-31.08.)

4*, příjemně působící hotel se nachází jen pár minut chůze
od centra města a jeho dominanty středověkého hradu.
V těsném sousedství, doslova na jeho hranici, se rozprostírá
nádherná botanická zahrada o rozloze 10 ha s mnoha vzácnými druhy stromů a keřů. V hotelu je k dispozici: restaurace
s letní terasou, atriová kavárna „Espesso“, zahradní bar u hotelového bazénu (pouze v letním období), směnárna, obchod se suvenýry, turistický a informační servis, knihovna,
manikúra, pedikúra a kosmetický salon, WiFi připojení k internetu v celém hotelu (zdarma), výtahy. Součástí resortu
jsou HOTELOVÉ LÁZNĚ, soustava vnitřních a venkovních bazénů
s celkovou plochou 104 m2 - vnitřní termální bazén (36°C,
12x8 m), venkovní - zahradní bazén s termální vodou (2832°C, 13x8 m) a zážitkový bazén, saunový svět s finskou
saunou, infrasaunou, aroma kabinou a parní jeskyní. K vybavení hotelových lázní patří také Fitness studio, vyhřívaná
odpočívací lavice, odpočívárna s terasou a vstupem přímo
do botanické zahrady.
Bohaté sportovní vyžití: jogging v zámeckém „Royal parku“
stolní tenis, badminton, deska na košíkovou, zahradní šachy,
procházky a stromová terapie v Royal parku (v ceně pobytu),
Nordic walking, půjčovna kol (za poplatek). Balneologické
lázeňské centrum v objektu resortu s procedurami, které jsou
nabízeny za poplatek: podvodní masáže, elektroterapie, bahenní zábaly, inhalace, masáže, koupele.
Ubytování: SUPERIOR, 2- lůžkový pokoj s vanou a WC,
TV+SAT, telefon, minibar, fén, některé pokoje s balkonem
nebo francouzským oknem (CK pokoje s balkonem negarantuje). Možnost přistýlky na dotaz. K dispozici jsou také
tzv. Rodinné pokoje – 2 samostatné 2-lůžkové pokoje pro-

pojené dveřmi, každý z nich má koupelnu – na dotaz. Podrobnější informace ohledně kalkulace ceny např. 2 dospělí
a 1 nebo 2 děti apod. na dotaz.
Stravování: rozšířená polopenze* – snídaně i večeře formou
bufetu, na oběd polévka s pečivem. K večeři 1 nealko nápoj
zdarma – 0,33 l minerální vody nebo 0,25 l Coca-Cola (cola
light nebo Fanta nebo Tonic, nebo 2 dcl džusu dle nabídky
nebo šálek kávy nebo čaje).
Koupání: hotelové lázně - Vodní a Saunový svět, termální areál
lázní cca 500 m.
Poznámka: povinný místní poplatek 1,70 €/os./den, platí se
na recepci hotelu.

BAZÉNY A SAUNY ZDARMA

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ*
termín
2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí
09.01.- 01.04. 4420
6650 6650 8850
01.04.- 01.07. 4620
6990 6990 9300
01.07.- 01.10. 4990
7500 7500 9990
01.10.- 01.11. 4620
6990 6990 9300
01.11.- 20.12. 4420
6650 6650 8850
RELAXAČNÍ POBYT (3 dny/2 noci, 4 dny/3 noci, 5 dní/4 noci
nebo 6 dní/5 nocí, libovolný nástup) – v ceně: 2x (3x,
4x nebo 5x) ubytování v pokoji SUPERIOR, 2x (3x, 4x nebo 5x)
polopenze - rozšířená*, zapůjčení županu, volný vstup do všech
hotelových vnitřních i venkovních bazénů včetně termálních, volný
vstup do Saunového světa, fitness, procházky a stromová terapie
v Royal Parku, parkování.
V období 09.01.-31.03., 01.11.-20.12.2020 platí pro pobyty
3 noci 25% SLEVA pokud je objednávka v 1. Momentu – 60
dnů a více před nástupem a do 60 dnů platí SLEVA 20%
(v cenách není zohledněno). V období celého roku až do
20.12. je v cenách zohledněna sleva 4=3. Pozor – slevy se
vztahují pouze na ceny pevných lůžek (ne přistýlek).
Upozornění na uzavření některých bazénů v roce 2020
z důvodu jejich údržby (právo na změnu hotelem vyhrazeno).
Zážitkový bazén: 04.03., 08.-10.06., 31.08.-02.09., 09.12.
Vnitřní termální bazén: 04.03., 08.06., 31.08., 09.12.
Venkovní termální bazén: 11.03., 03.06., 09.09., 02.12.

M A Ď A R S KO
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ZDARMA 1 NEALKO NÁPOJ K VEČEŘI

termální bazén
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NEMO tour TIP: termální bazény, pár kroků
od botanické zahrady – přírody, která léčí, procházky
a stromová terapie v arboretu

SÁRVÁR
Spirit Hotel
Thermal Spa*****

DOKONALÝ LUXUS A POHODLÍ

Nejluxusnější hotel v Sárváru, se nachází na okraji Sárváru, v klidném prostředí obklopen lesy a jezery. K dispozici je vstupní hala
s recepcí, lobby bar, restaurace Onyx, kavárna, denní a noční bar, letní terasa, relaxační místnost s krbem, zimní zahrada, dětský koutek,
WiFi připojení k internetu ve společných prostorách, fitness, squash, bowling, venkovní tenisový kurt, parkoviště. Unikátní „OASIS“ SPA
a WELLNESS CENTRUM o rozloze více než 10000 m2 s krytými a venkovními zážitkovými a termálními bazény (polovina bazénů
s termální vodou), plavecký bazén, dětské bazény, termální vířivka vnitřní a venkovní, Kneippova lázeň. OSTROV SAUN nabízí finskou,
parní, aroma, bio a infrasaunu, dále laconium, frigidarium, whirpool, tropickou sprchu. Hotel má vlastní pramen termální vody a touto
minerální léčivou vodou jsou plněny všechny hotelové termální bazény. Léčebné místnosti s více než 130 procedurami, sportovní
a outdorové programy pořádané hotelem. Podrobnější informace najdete na www.nemotour.cz.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj PREMIUM se sprchou a WC, Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí na místě ve výši
TV+SAT, minibar, klimatizace, telefon, trezor, WiFi připojení 1,6 €/noc, parkování cca 5,75 €/noc.
k internetu, balkon. Další pokoje ORIENTAL, GRAND nebo KING
včetně apartmá Premium, King, Queen – na dotaz v CK.
Upozornění na uzavření některých bazénů z důvodu jejich
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.
údržby (právo na změnu hotelem vyhrazeno). Konkrétní
Koupání: hotelové vnitřní a venkovní bazény, areál termálních bazény s termíny uzavření jsou uvedené na našem webu,
lázní Sárvár je vzdálen cca 700 m.
www.nemotour.cz

„SPIRIT LÉTO“ V AKCI 4=3
OD KVĚTNA DO KONCE SRPNA

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ - POKOJE PREMIUM
dospělý
dítě
3 NOCI lůžko 6-12 let 3-6 let do 3 let
06.01.- 10.04. 8400 6200 4200 ZDARMA
14.04.- 29.05. 8400 6200 4200 ZDARMA
02.06.- 11.06. 8400 6200 4200 ZDARMA
01.09.- 22.10. 8400 6200 4200 ZDARMA
26.10.- 18.12. 8400 6200 4200 ZDARMA
RELAXAČNÍ „SPIRIT“ POBYT V TÝDNU (nástup v NE, PO nebo
ÚT) – v ceně: 3x ubytování, 3x polopenze, welcome drink, zapůjčení županu a pantoflí, volný vstup do všech hotelových bazénů a Saunového ostrova, fitness, účast na bezplatných
sportovních a wellness programech hotelu dle denní nabídky,
Wi-Fi připojení.
Navíc ZDARMA: aktuální skupinový sportovní program (jóga, pilates, aquagymnastika, strečink a další)

„SPIRIT LÉTO“ V AKCI 4=3
POBYTY S NÁSTUPEM
V NEDĚLI NEBO PONDĚLÍ
03.05.-29.05., 02.06.-20.08., 24.08.-28.08.2020
5 dní/4 noci: 9600 Kč/dospělý, pokoj PREMIUM
5500 Kč/dítě 3-6 let na přistýlce
dítě do 3 let zdarma
V ceně: 4x ubytování, 4x polopenze, welcome drink, zapůjčení
županu a pantoflí, volný vstup do všech hotelových bazénů a Saunového ostrova, fitness, účast na bezplatných sportovních a wellness programech hotelu dle denní nabídky, Wi-Fi připojení.
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TERMÁLNÍ LÁZNĚ BÜKFÜRDŐ
Městečko Bük a nedaleký lázeňský areál Bükfürdö patří k nejoblíbenějším maďarským lázním. Termální areál koupališť se nachází 2 km
od centra obce Bük a nabízí koupání v 30 krytých i otevřených bazénech s termální i normální vodou. Zásaditá léčivá voda se používá
jak k inhalacím, tak i k pitné kúře. Termální bazény s léčivou vodou
mají teplotu 32–38°C, bazény a koupaliště vhodné pro sportování
(skluzavky, tobogány) mají teplotu vody 26-28°C, děti se mohou

BÜKFÜRDŐ
Greenﬁeld Hotel
Golf & Spa

26
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DOKONALÝ KOMFORT A POHODLÍ

AŽ 2 DĚTI DO 9 LET ZDARMA

VLASTNÍ HOTELOVÉ LÁZNĚ

4* hotel Greenfield Golf and Spa se nachází uprostřed zeleně, nedaleko termálního areálu lázní
Bükfürdö. Nabízí komfort, vynikající kuchyni, relax a bohaté sportovní vyžití a aktivity zaměřené
zejména na golf – v bezprostřední blízkosti hotelu je k dispozici 18-jamkové golfové hřiště
o rozloze 100 ha. K dispozici je restaurace, terasa s výhledem na golfové hřiště, Piano bar,
venkovní pool bar (sezónní) a další snack bary, hotelové Lázně, výtahy, hlídané parkoviště. Velmi
honosné hotelové LÁZNĚ A WELLNESS o rozloze 3500 m2 zahrnují: 2 vnitřní termální bazény,
venkovní bazén (v zimě omezený provoz), vnitřní sportovní-plavecký bazén (20 m dlouhý), dále
vnitřní zážitkový bazén a bazén pro děti, rozsáhlý SAUNOVÝ SVĚT s několika saunami (infrasauna,
finská, parní, bylinná, turecká, tepidarium, frigidarium), solná jeskyně, solárium. Pro děti je k dispozici dětské hřiště, dětský bazén a animační program v době letních prázdnin (03.07.30.08.). Hotel rovněž poskytuje bohaté sportovní možnosti jako je fitness studio a nabízí
bezplatnou účast na sportovních programech (Aqua fitness, aerobic, Nordic Walking, zdravotní
cvičení aj. dle aktuální nabídky hotelu).
Ubytování: STANDARD, bez balkonu, komfortní 2 lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT, minibar,
rádio, fén, trezor, klimatizace, připojení k internetu, bez možnosti přistýlky. Maximální obsazenost 2 dospělé osoby. • CLASSIC, balkon, komfortní 2 lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT, minibar, rádio,
fén, trezor, klimatizace, připojení k internetu. Možnost 1 případně 2 přistýlek. Maximální obsazenost 3
dospělé osoby nebo 2 dospělí + 1-2 děti do 9 let věku. • SUPERIOR, výhled na golfové hřiště, balkon,
komfortní 2 lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT, minibar, rádio, fén, trezor, klimatizace, připojení
k internetu. Možnost 1 případně 2 přistýlek. Maximální obsazenost 3 dospělé osoby nebo 2 dospělí +
1-2 děti do 9 let věku – na dotaz, za příplatek. • RODINNÉ POKOJE: 2 samostatné 2- lůžkové pokoje
propojené dveřmi, každý z nich má koupelnu se sprchou a WC, TV+SAT, připojení k internetu. Podrobnější
informace ohledně kalkulace ceny např. 2 dospělí a 2 děti (do 14 let), 1 dospělý a 1 dítě apod. na
dotaz. • SUITE - ubytování pro 2 dospělé a 2 děti (do 14 let), na dotaz.
Stravování: SOFT ALL INCLUSIVE, snídaně formou bufetu, oběd formou bufetu (2 polévky, 2 hlavní
jídla, salátový bufet, dezerty) – nebo obědový balíček pro hráče golfu, večeře formou bufetových stolů
(předkrmy, 2 polévky, 5 hlavních jídel, salátový, sýrový a dezertový bufet), odpolední káva a koláč,
neomezeně minerální voda, džusy, káva (z automatu) a čaj – během dne, točené pivo a víno místní
výroby k večeři a na Piano baru (od 18.00 - 22.00). Soft All Inclusive začíná po příjezdu odpoledním
zákuskem (sweet moments) a večeří, končí v den odjezdu obědem.
Koupání: hotelové Greenfield Lázně, areál veřejných termálních lázní vzdálen cca 500 m.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí na místě 1,7 €/noc (500 HUF/noc). Pes za poplatek 20 €/noc. 1/1 pokoj na dotaz.

PRO KLIENTY NEMO TOUR
SLEVA NA GREEN FEE

10% SLEVA 1. MOMENT
PLATÍ 120 DNŮ A VÍCE PŘED NÁSTUPEM
NA LIBOVOLNÝ POBYT
(nelze vzájemně kombinovat s jinou slevou)

5% SLEVA 1. MOMENT
PLATÍ 60 DNŮ A VÍCE PŘED NÁSTUPEM
NA LIBOVOLNÝ POBYT

V ŽUPANU PŘÍMO K BAZÉNŮM

těšit na zvláštní dětské bazény. K relaxaci slouží rozlehlé odpočinkové
plochy a terasy na opalování s pohodlnými lehátky, kryté zážitkové
bazény s celoročním provozem, perličkový bazén, divoká řeka, různá
sportovní hřiště, pestré sportovní i zábavné-animační programy organizované v areálu koupaliště např. aquaaerobik.
V nabídce pro rok 2020 máme dva hotely: Greenfield Hotel
Golf & Spa a Hotel Danubius Health Spa Resort Bük.

(nelze vzájemně kombinovat s jinou slevou)

Zaměření termálních lázní:
 onemocnění pohybového ústrojí, dna
 onemocnění kloubů a kostí, revmatismus
 nemoci trávicího ústrojí, zažívací potíže
 poúrazová rehabilitace
 gynekologické a urologické záněty

NEMO tour TIP:
vlastní Greenfield hotelové lázně, bazény s termální
vodou, SOFT ALL INCLUSIVE, vhodné pro rodiny s dětmi

POBYTY 6, 7 NOCÍ NA WWW.NEMOTOUR.CZ
„Greenfield termální voda“ vyvěrá přímo pod hotelem z hloubky 718 m (teplota vody
38,5°C). Léčivá voda je bohatá na sodík, draslík, vápník, magnézium, chlorid a hydrogén
uhličitan a má velmi příznivé účinky na nemoci pohybového aparátu, svalových i nervových
problémů, k rehabilitaci a doléčení po sportovních úrazech.
LÉTO 2020

CENA ZA OSOBU/POBYT – SOFT ALL INCLUSIVE LÉTO 2020
STANDARD
pokoj CLASSIC
NOCI dospělý
23NOCI
dospělý dítě 9-14 let od 14 let
dítě do 9 let
03.07.- 30.08. 6990
7700
2900
5500
ZDARMA
RELAXAČNÍ POBYT (4 dny/ 3 noci, libovolný nástup) – v ceně: 3x ubytování, 3x Soft All Inclusive, welcome drink, volný vstup do všech bazénů a saun (vnitřní a venkovní bazén, 2 termální
bazény, sportovní bazén, dětské brouzdaliště) a fitness centra, účast na sportovních programech,
zapůjčení županu, připojení k internetu, parkování.
CENA ZA OSOBU/POBYT – SOFT ALL INCLUSIVE
STANDARD
pokoj CLASSIC
NOCI dospělý
24NOCI
dospělý dítě 9-14 let od 14 let
dítě do 9 let
06.01.- 03.04. 6200
6800
2900
5500
ZDARMA
03.04.- 10.04. 6650
7400
2900
5500
ZDARMA
13.04.- 01.05. 6650
7400
2900
5500
ZDARMA
04.05.- 29.05. 6650
7400
2900
5500
ZDARMA
01.06.- 03.07. 6650
7400
2900
5500
ZDARMA
03.07.- 30.08. 9300
10200
3850
7400
ZDARMA
30.08.- 23.10. 6650
7400
2900
5500
ZDARMA
01.11.- 23.12. 6200
6800
2900
5500
ZDARMA
RELAXAČNÍ POBYT (5 dní/4 noci, libovolný nástup) – v ceně: 4x ubytování, 4x Soft All Inclusive,
welcome drink, volný vstup do všech bazénů a saun (vnitřní a venkovní bazén, 2 termální bazény,
sportovní bazén, dětské brouzdaliště) a fitness centra, účast na sportovních programech, zapůjčení
županu, připojení k internetu, parkování. V období 06.01.-03.07 a 30.08.-23.12.2020 je
v cenách zohledněna sleva 4=3 (mimo svátky).
CENA ZA OSOBU/POBYT – SOFT ALL INCLUSIVE
STANDARD
pokoj CLASSIC
NOCÍ dospělý
25NOCI
dospělý dítě 9-14 let od 14 let
dítě do 9 let
06.01.- 03.04. 8200
9200
3850
7400
ZDARMA
03.04.- 10.04. 8880
9800
3850
7400
ZDARMA
13.04.- 01.05. 8880
9800
3850
7400
ZDARMA
04.05.- 29.05. 8880
9800
3850
7400
ZDARMA
01.06.- 03.07. 8880
9800
3850
7400
ZDARMA
03.07.- 30.08. 9300
10200
3850
7400
ZDARMA
30.08.- 23.10. 8880
9800
3850
7400
ZDARMA
01.11.- 23.12. 8200
9200
3850
7400
ZDARMA
RELAXAČNÍ POBYT (6 dní/5 nocí, libovolný nástup) – v ceně: 5x ubytování, 5x Soft All Inclusive,
welcome drink, volný vstup do všech bazénů a saun (vnitřní a venkovní bazén, 2 termální bazény,
sportovní bazén, dětské brouzdaliště) a fitness centra, účast na sportovních programech, zapůjčení
županu, připojení k internetu, parkování.
V období 06.01.-23.12.2020 je v cenách zohledněna sleva 5=4 (mimo svátky).

BAZÉNY A SAUNY ZDARMA
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PŘÍMO V HOTELU 2 BAZÉNY S TERMÁLNÍ VODOU

SVÁTEČNÍ OBDOBÍ VČETNĚ VELIKONOC
speciální ceny v době době maďarských svátků bez dalších slev:
10.-13.04., 01.-04.05., 29.05.-01.06., 23.-26.10.2020
Ceny pro všechny typy pokojů najdete na www.nemotour.cz.
Platí jiné storno podmínky - od 14 dní 100% storno. V období svátků pobyty
minimálně na 3 noci. POZOR! Slevy nelze vzájemně kombinovat a platí do odvolání.

BÜKFÜRDŐ
Hotel Danubius
Health Spa Resort BÜK

DOKONALÝ KOMFORT A POHODLÍ
4* hotel postavený ve skandinávském stylu je situován na okraji lázní,
v klidném prostředí, cca 200 m od areálu městského termálního koupaliště. K dispozici je prostorná hala s recepcí, lobby bar, výtahy, restaurace s letní terasou, internetový koutek, dětská herna, venkovní
zahrada a terasa s lehátky, hotelové SPA/WELLNESS + SAUNY
(vnitřní termální a plavecký bazén, venkovní sportovní bazén, částečné
krytý a částečně venkovní zážitkový bazén s masážními tryskami),
parní lázně, whirpool, sauna a solná jeskyně (extra poplatek). V hotelu
je také Danubius Bubbles Club s bowlingem a hernami s konzolí pro
teenagery i dospělé (vše za extra poplatek). Léčebné procedury poskytované hotelem v balneologickém centru – podvodní masáže, koupele a zábaly, inhalace (vše za poplatek). WiFi v celém hotelu
i pokojích. Bezplatná účast na skupinových sportovních programech (Aqua jogging, podvodní terapeutické cvičení, strečink, ranní cvičení, sportovní animace aj. dle aktuální hotelové nabídky). Bohaté
sportovní možnosti: venkovní tenisové kurty v ceně pobytu, 2 kurty
v hale (za extra po-platek), squash, minigolf, moderně zařízené Danubius Premier Fitness centrum. Pro rodiny s dětmi v letním období
animační programy (mini disco, malování, zábavní hry a soutěže).

E

CLUSIV

ALL IN

CENA ZA OSOBU/POBYT – ALL INCLUSIVE
2 noci
3 noci
4 noci
dítě
dospělý dítě 6-14 l. dosp. dítě 6-14 l. dosp. dítě 6-14 l. do 6 let
09.01.- 31.03. 4990 2700 7500 4000 7500 5200 ZDARMA
01.04.- 30.04. 5500 2700 8200 4000 8200 5200 ZDARMA
01.05.- 31.05. 5500 2700 8200 4000 8200 5200 ZDARMA
01.06.- 30.06. 5500 2700 8200 4000 8200 5200 ZDARMA
01.07.- 31.08. 5750 2700 8600 4000 8600 5200 ZDARMA
01.09.- 31.10. 5500 2700 8200 4000 8200 5200 ZDARMA
01.11.- 20.12. 4990 2700 7500 4000 7500 5200 ZDARMA
RELAXAČNÍ POBYT (3 dny/2 noci nebo 4 dny/3 noci nebo 5 dní/4 noci, libovolný nástup) - v ceně: 2x (3x nebo 4x) ubytování, 2x (3x nebo 4x) All Inclusive,
zapůjčení županu, volný vstup do všech termálních i zážitkových vnitřních a venkovních bazénů, volný vstup do whirpoolu, parní lázně a sauny, volný vstup do Fitness, využití všech sportovních hotelových programů (včetně venkovních tenisových
kurtů), parkování. V období 09.01.-31.03., 01.11.-20.12.2020 platí pro pobyty na 3 noci 25% SLEVA pokud je objednávka v 1.Momentu – 60 dnů a
více před nástupem. pokud je do 60 dnů – platí 20% SLEVA (v cenách není
zohledněno – aktuální ceny na webu). V období celého roku až do 20.12.
je v cenách zohledněna sleva 4=3. Pozor – slevy se vztahují pouze na ceny
pevných lůžek (ne přistýlek). Tato nabídka platí jen pro omezenou kapacitu
pokojů – doporučujeme včas rezervovat.
V období celého roku až do 20.12. je v cenách zohledněna sleva 4=3. Pozor
– slevy se vztahují pouze na ceny pevných lůžek (ne přistýlek).
Upozornění na omezený provoz některých bazénů z důvodu jejich údržby
v roce 2020 (právo na změnu hotelem vyhrazeno).
Zážitkový bazén: 09.-11.03., 08.-10.06., 31.08.-02.09., 30.11.-02.12.
Vnitřní plavecký bazén: 02.-04.03., 02.-03.06., 14.-16.09.
Venkovní plavecký bazén: 09.01.-13.03., 15.-17.06., 07.-09.09., 01.12.-31.12.
BAZÉNY A SAUNY ZDARMA
Dětský bazén: 06.-08.01., 06.-08.04., 06.-08.07., 05.-07.10.
termín
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2-lůžkový pokoj GUESTROOM PLUS (=STANDARD PLUS), s vanou/sprchou a WC, TV+SAT, telefon, fén, minibar, klimatizace. Možnost dětské
přistýlky. Většinou výhled z pokoje do zahrady. Další
typy pokojů Deluxe a Executive na dotaz v CK.
Stravování: ALL INCLUSIVE, snídaně formou bufetu
včetně šampaňského (7.00-10.00), snídaně PLUS
(10.00-12.00) - pečivo, jogurty, ovoce, oběd formou bufetu (12.00-14.00) - polévky, saláty, zelenina, pečivo. K obědu hlavní jídla s masem:
maďarské i mezinárodní speciality připravené na
různé způsoby. Dále dorty a ovoce, zdravá výživa,
dětský bufetový koutek. Večeře (18.00-22.00) formou bufetu včetně šampaňského (tematická kuchyně-těstovinový večer, italský, rybí, maďarský,
grilovací aj.). Během celého dne (10.00-22.00)
káva, čaj, ovocné a zeleninové šťávy, minerální
voda. V lázeňské části čaj a ovoce (10.00-15.00).
V čase 14.-17.30 zmrzlina, ovoce, pečivo a v snackbaru (15.00-17.30) - pizza, hranolky, hot-dog, palačinky. Točené pivo a rozlévaná vína
(11.00-22.00). Minerální voda v minibaru je zahrnuta v All Inclusive (denně 1x doplňována).
All Inclusive služby začínají v den příjezdu
v 14.00 a v den odjezdu končí v 11.00.
Koupání: vnitřní termální bazén (37°C) a vnitřní
plavecký bazén (15 x 8 m, 26-28°C), venkovní
plavecký bazén (20 x 10 m, 25-26°C, v zimě uzavřen, vnitřní a venkovní zážitkový bazén s masážními tryskami (32-36°C, v bazénu šachy a karetní
stůl), parní lázeň, whirpool, sauna, solná jeskyně
(za extra poplatek). U venkovních bazénů k dispozici lehátka. Pro děti dětské bazény s atrakcemi,
v letní sezóně s přístupem na dětské hřiště v zaNEMO tour TIP: vlastní hotelové lázně s termálními bazény,
hradě. Areál termálních lázní vzdálen cca 200 m.
ALL INCLUSIVE, vhodné pro rodiny s dětmi
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí
na místě ve výši cca 1,7 €/noc. Pes za poplatek
Upozornění: během počátku roku 2020 bude v hotelu probíhat renovace pokojů
15 €/noc. Parkování zdarma.
na 3.a 4.patře. Předpoklad ukončení prací je ohlášen na 15. duben 2020.
Stavební práce budou prováděny denně od 9:00 do 13:00 a od 15:00 do 18:00
hod. Hotel se omlouvá za případné nepohodlí (především hluk)

V HOTELU BAZÉN S TERMÁLNÍ VODOU

termální bazén

Kvalitní až komfortní apartmánové ubytování nedaleko Sárváru - vhodné pro rodiny s dětmi. Ceny najdete na www.nemotour.cz
SÁRVÁR
Apartmány Azur

Nedávno postavený, menší apartmánový dům Azur leží v bezprostřední blízkosti areálu termálních lázní (cca 200 m). V budově je několik apartmánů, velikostí MONO (typ 2/4, maximálně pro 4 osoby), komfortně vybavené - jedna místnost s menší kuchyňskou
linkou se základním nádobím, ledničkou, kávovarem, topinkovačem, mikrovlnnou troubou a posezením, LED/TV, klimatizací, koupelnou
se sprchou a WC a manželským lůžkem. Rozkládací gauč – doporučujeme pro 2 děti případně 1 dospělou osobu. Některé apartmány s balkonem (CK negarantuje). Výborná poloha – v dosahu restaurace, obchod, centrum cca 10 minut chůze. Velmi výhodné pro rodiny s dětmi.
Parkování zdarma.
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HÉVÍZ
Ensana Thermal
AQUA Spa hotel
E

CLUSIV

ALL IN

Unikátní přírodní termální jezero s rašelinovým dnem je
největším léčivým jezerem na světě s možností koupání.
Nachází se jen 6 km od Balatonu. Teplota vody se pohybuje
v létě okolo 33 - 35°C, v zimě cca 26-28°C. Léčivé bahno
a voda představují základ místní balneoterapie (termální
koupele + pitná kúra). Ve vnitřní části budovy lázní
s klasickou kolonádní architekturou Rakousko-Uherska je

k dispozici několik sedacích bazénů, dále šatny a restaurace
s terasou. V areálu lázní je také dětský plavecký bazén
a bazén pro děti do 3 let. V případě nepřízně počasí a zjm.v
zimě je možné využít koupání v lázních „St.András“, kde je
celkem 7 krytých bazénů (2 sedací bazény s termální vodou,
zážitkový bazén s protiproudem a masážními tryskami
a další).

Moderní 4* hotel se nachází jen cca 300 m nad termálním jezerem a cca 400 m od centra městečka. K dispozici 2 restaurace,
jedna z nich s letní terasou, bar, pivnice, výtahy, zahrada, terasa
s grilem a kavárnou, vnitřní termální bazény (33 a 37°C), 200
m2 vodní bazén (28°C – částečně venkovní), vnitřní bazén pro
děti. Venkovní plavecký bazén (pouze v období od poloviny dubna
do poloviny října). K dispozici v létě je také venkovní Kneippův
bazén v zahradě. Finská sauna, infra sauna, textilní sauna, parní
lázeň, ochlazovací bazének. Posilovna, terasa na opalování, stolní
tenis, skupinové cvičení (ranní a fitness gymnastika, aqua-fitness,
strečink, Fit Ball, jóga, turistika). Možnost WiFi připojení k internetu
ve společných hotelových prostorách, kosmetické studio. VLASTNÍ
HOTELOVÉ LÁZEŇSKÉ CENTRUM – hydroterapie, balneoterapie,
fototerapie, elektroterapie a magnetoterapie. K dispozici také inhalace, léčebná gymnastika a další hotelové programy, lymfodrenáže, půjčovna kol. Několikrát týdně živá hudba. Celý hotel je
nekuřácký. Pro děti herna, dětské hřiště, v létě brouzdaliště v zahradě, v letních měsících animační program pro děti.

Ubytování: 2- lůžkový pokoj STANDARD,
s vanou a WC, TV+SAT, minibar, rádio, telefon,
fén. Pokoje Superior v 6. - 7.patře s výhledem
do parku – na dotaz (za příplatek, po renovaci).
Stravování: ALL INCLUSIVE, snídaně formou
bufetu, kontinentální snídaně pro pozdě vstávající, oběd formou bufetových stolů (polévky, saláty, zelenina, těstoviny, grilovaná a wok jídla,
pečivo, palačinky, ovoce a zmrzlina), večeře formou bufetových stolů (různé předkrmy a hlavní
jídla, sýry a dezerty). Jednou týdně maďarská
večeře formou bufetu. Během dne bylinkové
čaje a ovoce v léčebném oddělení, odpolední
káva, čaj, zmrzlina a zákusky. Od 11.00 po celý
den nealkoholické nápoje (minerálka, ovocné
a zeleninové šťávy, káva a čaj, ovoce a zmrzlina). Večer od 18.00 nápoje k večeři: točené
pivo a stolní víno místní výroby. Minerální voda
v minibaru je zahrnuta v All Inclusive (denně doplňována).
Koupání: hotelové vnitřní a venkovní bazény,
termální jezero cca 400 m.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí
na místě ve výši 1,7 €/noc. V době maďarských
svátků vyšší ceny. Pes je možný za poplatek
20 €/noc. Parkování za poplatek (3 €/noc).

DĚTSKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM

Zaměření lázní:
 nemoci pohybového ústrojí
 revmatická onemocnění
 léčba poúrazových a pooperačních stavů
 chronické záněty kloubů

CENA ZA OSOBU/POBYT – ALL INCLUSIVE
2 noci
3 noci
4 noci
dítě
dospělý dítě 6-14 l. dosp. dítě 6-14 l. dosp. dítě 6-14 l. do 6 let
11.01.- 29.02. 3990 2500 5990 3700 7700 4900 ZDARMA
01.03.- 09.04. 4300 2500 6400 3700 8300 4900 ZDARMA
10.04.- 10.05. 4700 2500 6990 3700 8990 4900 ZDARMA
11.05.- 20.06. 4300 2500 6400 3700 8300 4900 ZDARMA
21.06.- 30.09. 4700 2500 6990 3700 8990 4900 ZDARMA
01.10.- 14.11. 4300 2500 6400 3700 8300 4900 ZDARMA
15.11.- 22.12. 3990 2400 5990 3600 7700 4900 ZDARMA
RELAXAČNÍ AQUA POBYT (3 dny/2 noci, 4 dny/3 noci nebo 5 dní/4 noci, libovolný nástup) - v ceně: 2x (3x nebo 4x) ubytování v pokoji STANDARD, 2x (3x
nebo 4x) All Inclusive, zapůjčení županu, volný vstup do všech hotelových bazénů +
sauny (vnitřní termální bazény, 200m2 bazén – částečně venkovní, vnitřní bazén
pro děti, letní venkovní bazén a Kneippův chodník (od května do září), finská sauna,
infra sauna, textilní sauna, parní lázeň, ochlazovací bazén, fitness, opalovací terasa,
stolní tenis, skupinová cvičení organizovaná hotelem (ranní a fitness gymnastika,
aqua-fitness, strečink, Fit-Ball, jóga, turistika), Nordic Walking, živá hudba několikrát
týdně, využití všech sportovních hotelových programů dle sezóny. Navíc ZDARMA:
WiFi v celém hotelu, dětská herna a hřiště, dětská postýlka nebo dětská stolička,
animační programy v letních měsících.
V termínech 05.-08.04. a 04.-06.10.2020 (4 dny na jaře a 3 dny na podzim)
bude z důvodu roční pravidelné údržby a čištění uzavřen hotelový bazén 200m2
(vnitřní a částečně venkovní). Ostatní bazény dle sezóny jsou v provozu.
termín

NEMO tour TIP: vlastní lázně, strava ALL INCLUSIVE,
termální jezero cca 400 m, vhodné pro rodiny s dětmi

KOUPÁNÍ PO CELÝ ROK

termální bazén

BAZÉNY A SAUNY ZDARMA

1 DÍTĚ DO 6 LET NA PŘISTÝLCE ZDARMA
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HÉVÍZ
Ensana Thermal
HEVÍZ Spa hotel

ZDARMA 1 NEALKO NÁPOJ K VEČEŘI

18

Moderní 4* hotel Ensana Thermal HEVÍZ Spa hotel se nachází
v centru městečka Hévíz uprostřed zeleně, jen přibližně 5 minut
chůze od termálního jezera. K dispozici recepce, restaurace, nabízející maďarská, mezinárodní i dietní jídla formou bufetu, kavárna,
letní zahrada, výtahy, 2 vnitřní termální bazény (33 a 37°C),
vnitřní plavecký bazén (10x16 m, 28°C), whirpool, venkovní termální bazén s letní terasou (33°C, od května do září), venkovní
zážitkový hydro bazén o ploše cca 200 m2 s podvodními masážními
tryskami a vodopády (otevřen celý rok), sauna, parní kabina a finská sauna, fitness. Možnost wellness a léčebných procedur (za poplatek). Možnosti skupinových cvičení (ranní a fitness gymnastika,
aqua-fitness, turistika a Nordic walking). WiFi v celém hotelu. Několikrát týdně živá hudba.

Ubytování: 2- lůžkový pokoj STANDARD,
s možností přistýlky, se sprchou nebo vanou
a WC, TV+SAT, fén, minibar, klimatizace, WiFi
připojení, některé pokoje s balkonem (CK pokoje
s balkonem negarantuje). Možnost 1 přistýlky
pro dítě nebo dospělou osobu. Maximální obsazenost 3 dospělé osoby nebo 2 dospělí + 1 dítě.
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou
bufetu.
Koupání: hotelové bazény, jezero cca 500 m.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí
na místě ve výši 1,7 €/noc. Parkování za poplatek 3 €/noc, pes 20 €/noc.

CENA ZA OSOBU/POBYT – POLOPENZE
2 noci
3 noci
4 noci
dítě
dospělý dítě 6-14 l. dosp. dítě 6-14 l. dosp. dítě 6-14 l. do 6 let
11.01.- 29.02. 3880 2500 5750 3700 7550 4900 ZDARMA
01.03.- 09.04. 4250 2500 6250 3700 8200 4900 ZDARMA
10.04.- 10.05. 4650 2500 6880 3700 8990 4900 ZDARMA
11.05.- 20.06. 4250 2500 6250 3700 8200 4900 ZDARMA
21.06.- 30.09. 4650 2500 6880 3700 8990 4900 ZDARMA
01.10.- 14.11. 4250 2500 6250 3700 8200 4900 ZDARMA
15.11.- 22.12. 3880 2500 5750 3700 7550 4900 ZDARMA
RELAXAČNÍ HÉVÍZ POBYT (3 dny/2 noci, 4 dny/3 noci nebo 5 dní/4 noci, libovolný nástup) - v ceně: 2x (3x nebo 4x) ubytování v pokoji STANDARD, 2x
(3x nebo 4x) polopenze včetně 1 nealko nápoje k večeři, zapůjčení županu, volný
vstup do všech hotelových bazénů (vnitřní 2 termální bazény, plavecký bazén, vířivka, hydro bazén – částečně venkovní se světelnými efekty večer, venkovní termální bazén s terasou (od května do září), finská sauna v zahradě (občas sauna
show), sauna, parní lázeň, bio sauna, Fitness Club, skupinová cvičení organizovaná
hotelem (ranní a fitness gymnastika, aqua-fitness, strečink, turistika), Nordic Walking. Navíc ZDARMA: WiFi v celém hotelu, občas živá hudba.
V termínech 29.-31.03. a 11.-13.10.2020 bude z důvodu roční pravidelné
údržby a čištění uzavřen zážitkový bazén a v termínech 14.- 16.06. a 13.15.12.2020 bude z toho samého důvodu plavecký bazén a vířivka. Ostatní
bazény dle sezóny jsou v provozu.
termín

DOKONALÝ KOMFORT A POHODLÍ

Komfortně zařízený 4* hotelový komplex je situovaný
přímo v centru Hévízu. Lázeňské oddělení, Bazénový a Saunový svět a velmi široká a pestrá nabídka pro volný čas
s příjemnou zahradou nabízí vše pro wellness pobyty ale i
pro relaxaci všech generací. K dispozici je recepce, restaurace Attila, kavárna a džusový bar, bazénový bar Neptun a
pivní bar Carolina, dětské hřiště, zahrada, výtah, parkoviště,
kosmetika, pedikúra a manikúra, kadeřník, prodej suvenýrů. Možnost léčebných procedur v rozsáhlém lázeňském oddělení přímo v hotelu. Velmi komfortně zařízené
Wellness centrum: zahradní areál s lehátky a vodní svět
se zážitkovým venkovním bazénem (cca 300m2), dětský
bazén, vnitřní bazén (12x25 m, teplota 26-28°C),
2 vnitřní termální bazény (cca 33-37°C), Saunový svět
s aroma kabinou, parní saunou a tepidariem, wellness
bazén, solárium, whirpool, fitness, solná jeskyně, Kneippův
bazének, odpočívárna. Různé sportovní programy (ranní
gymnastika, Tai Chi aj) dle aktuální hotelové nabídky, živá
hudba během týdne, kosmetický salon.

BAZÉNY A SAUNY ZDARMA
DÍTĚ DO 10 LET NA PŘISTÝLCE
S POLOPENZÍ ZDARMA

Ubytování: 2- lůžkový pokoj STANDARD (cca 20 m2) se
sprchou a WC, TV+SAT, telefon, rádio, sejf, klimatizace, WiFi
připojení k internetu. Pokoje STANDARD+ nebo SUPERIOR na
dotaz (příplatek).
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu.
Koupání: vnitřní i venkovní hotelové bazény včetně termálních bazénů, termální jezero cca 500 m vzdálené.

termální bazény

5% SLEVA 1. MOMENT
PLATÍ 60 DNŮ A VÍCE PŘED NÁSTUPEM
NA JAKÝKOLIV POBYT.

Poznámka: povinný lázeňský poplatek na místě
1,7 €/noc/os. (500 HUF). Parkování zdarma. 1 dítě do
10 let na přistýlce s polopenzí zdarma. Dětská cena a 1 dítě
zdarma platí v doprovodu 2 plně platících osob.

NEMO tour TIP: komfortní hotelové lázně –
bazénový a saunový svět včetně termálních bazénů,
blízko centra a cca 500 m k termálnímu jezeru

LUXUSNÍ HOTELOVÉ LÁZNĚ

MOSONMAGYARÓVÁR
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CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
2 noci 3 noci 4 noci
5 nocí
libovolně libovolně libovolně NE-PÁ ÚT-NE
11.01.- 28.02. 4990 7450 9990 9990 12400
29.02.- 27.03. 5200 7750 10300 10300 12850
28.03.- 09.04. 5450 7990 10700 10700 13300
10.04.- 29.05. 5650 8450 11200 11200 13990
30.05.- 19.06. 5450 7990 10700 10700 13300
20.06.- 31.07. 5200 7750 10300 10300 12850
01.08.- 04.09. 5450 7990 10700 10700 13300
05.09.- 02.10. 5650 8450 11200 11200 13990
03.10.- 30.10. 5200 7750 10300 10300 12850
31.10.- 18.12. 4990 7450 9990 9990 12400
V ceně: 2x (3x, 4x nebo 5x) ubytování v pokoji STANDARD,
2x (3x, 4x nebo 5x) polopenze, zapůjčení županu, volný vstup
do Wellness centra (vnitřní bazén 12x25 m, bazén s masážními
tryskami, 2x termální vnitřní bazén, vířivky), volný vstup do Saunového světa (finská sauna, aroma kabina a tepidarium, parní
lázeň), volný vstup do fitness, WiFi připojení k internetu, využití
všech sportovních hotelových programů dle sezóny (ranní gymnastika, Tai Chi aj), parkování. Sleva 5=4 platí v období
06.01.-18.04., 05.05.-05.09. a 25.10.-18.12.2020 (v cenách
již zohledněna) a lze ji kombinovat s 5% slevou 1. moment.

M A Ď A R S KO

HÉVÍZ

30 NaturMed Hotel Carbona

Městečko Mosonmagyaróvár leží jen pár km od slovenské hranice a Bratislavy. Je to živé město s mnoha obchody a restauracemi, historickým centrem a pěší promenádou. Zdejší termální
voda lázní, nedaleko centra města, patří mezi 5 nejúčinnějších
léčivých vod v Evropě. Celoročně otevřený lázeňský areál byl v r.
2008 zcela renovován a rozšířen. K dispozici jsou tyto bazény:
krytý plavecký bazén (25-27°C), dva menší venkovní léčebné

bazény a jeden zčásti krytý sedací léčebný bazén (35-37°C),
polokrytý termální bazén včetně jacuzzi a tři zážitkové bazény
s termální vodou (32-33°C). Dva bazény obsahují minerální
vodu, jeden termálně–minerální vodu. K dispozici je také odpočívárna, léčebné služby a různé druhy masáží (za poplatek).
Areál je vhodný pro všechny věkové kategorie. Součástí lázeňského areálu je Aqua Hotel Termál*** a restaurace.

MOSONMAGYARÓVÁR
Hotel Aqua

Moderní 3* wellness hotel je situován přímo v areálu lázní,
nedaleko historického centra města. K dispozici je restaurace,
bar a masážní praxe, vlastní hotelový vnitřní hydromasážní
bazén s termální vodou, sauna a infrasauna, výtah. Pes není
povolen. Hotel nabízí pokoje typu Standard a Standard Plus.
Během roku 2020 budou renovovány některé bazény lázní informace aktuálně na webu.
Ubytování: STANDARD, 2- lůžkový pokoj se sprchou
a WC,TV+SAT, lednička, telefon, trezor, bez balkonu. Možnost 1 přistýlky (rozkládací křeslo).
STANDARD PLUS, 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC,
TV+SAT, lednička, telefon, trezor, klimatizace a internetové
připojení, (pokoj s balkonem za příplatek - na dotaz v CK).

Stravování: polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
3-chodové menu nebo bufet (dle obsazenosti hotelu)
Koupání: lázeňský areál s vnitřními i venkovními bazény
s termální vodou.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek cca 1,5 €/noc
(250 HUF). Dítě do 3 let ZDARMA na přistýlce.

AQUA POBYTY PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE

V ŽUPANU PŘÍMO K BAZÉNŮM

KOUPÁNÍ PO CELÝ ROK

Zaměření lázní:
 nemoci kloubů a páteře, revmatismus
 gynekologické chronické záněty
 úbytek vápníku v kostech a poúrazové stavy
 inhalace při bronchitidách
 při trávicích potížích (žaludeční i střevní)

JEDNA Z NEJÚČINNĚJŠÍCH
LÉČIVÝCH TERMÁLNÍCH VOD
CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ – AQUA POBYTY
termín
AQUA - KOUPACÍ DNY
AQUA RELAX
3 noci
5 nocí
4 noci
STAND. ST.+ STAND. ST+ STAND. ST+
02.01.- 03.04 4990 5300 10800 11400 6500 6850
03.04.- 29.10. 5100 5500 11400 11990 6850 7300
29.10.- 23.12. 4990 5300 10800 11400 6500 6850
AQUA-KOUPACÍ DNY (4 dny/3 noci, ČT-NE nebo jinak) –
v ceně: 3x ubytování, 3x polopenze, zapůjčení županu, volný
vstup do hotelového bazénu, sauny a infrasauny, volný vstup do
termálních lázní.
AQUA-KOUPACÍ DNY (6 dní/5 nocí, libovolný nástup) – v ceně:
5x ubytování, 5x polopenze, zapůjčení županu, volný vstup do hotelového bazénu, sauny a infrasauny, volný vstup do termálních lázní.
AQUA-RELAX (5 dní/4 noci, libovolný nástup) – v ceně:
4x ubytování, 4x polopenze, zapůjčení županu, volný vstup do
hotelového bazénu, sauny a infrasauny, volný vstup do termálních
lázní. Navíc ZDARMA: 1x masáž medová nebo čokoládová nebo
aromatická (15 minut).

NEMO tour TIP: jedna z nejúčinnějších léčivých

BAZÉNY A SAUNY ZDARMA

termálních vod v Evropě,
hotel propojen s termálním areálem
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M A Ď A R S KO

TERMÁLNÍ LÁZNĚ ZALAKAROS

termální léčivé bazény

„Sanus per Aquam…“ – to je filozofie městečka Zalakaros.
Latinský obrat „Sanus per Aquam“ znamená „ZDRAVÍ DÍKY
VODĚ“.
Lázeňské městečko se nachází uprostřed nádherné krajiny, jen
cca 25 km západně od Balatonu, v bezprostřední blízkosti přírodní
rezervace Malého Balatonu (Kis-Balatonu). Mezinárodně známým
se stal Zalakaros díky svým léčivým pramenům a blahodárně
působící vodě. Nejteplejší pramen (96°C) vyvěrá právě zde.
Zalakarošská léčivá voda s velkým obsahem minerálů - ochlazená
na příjemnou teplotu – zmírňuje chronické onemocnění kloubů

a je používána k rehabilitaci po úrazech a operacích. Voda nemá
pouze léčivé účinky, ale působí i jako účinná prevence nemocí.
V lázeňském areálu Gránit je v letním období k dispozici více
než 4000 m2 vodní plochy uprostřed rozsáhlého a zalesněného
areálu parku (větším než 10 hektarů). V lázních lze v základě
vyčlenit čtyři velké části - kryté a zážitkové lázně, léčebné centrum
a termální koupaliště s více než 20 bazény, některé z nich
s celoročním provozem, většina z nich je pak v letním provozu
(květen-září). Tipy na výlety: Kis Balaton, buvolí rezervace
v Kápalhapuszta, zajímavé cyklistické trasy v okolí městečka.

Zaměření lázní:
 onemocnění pohybového ústrojí
 chronické záněty kloubů
 nemoci dermatologické
 gynekologické onemocnění

až 2 DĚTI do 6 LET
s polopenzí nebo ALL INCLUSIVE ZDARMA

BAZÉNY ZDARMA V DEN PŘÍJEZDU OD 15:00, V DEN ODJEZDU DO 12:00.

léčebné centrum
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ZALAKAROS
Hotel Park Inn

by Radisson Zalakaros Resort & Spa

V ŽUPANU PŘÍMO K BAZÉNŮM

VŠECHNY POKOJE S BALKONEM

POLOPENZE NEBO ALL INCLUSIVE

Moderní, předloni otevřený, komfortní a velmi elegantní 4*
hotel s výjimečně stylovým prostředím typickým pro řetězec hotelů
Park Inn, je situován přímo u termálních lázní Gránit. V hotelu je
k dispozici přijímací hala s recepcí, restaurace, terasa, kavárna, lobby
bar. Pro děti dobře vybavený dětský koutek (bez dozoru). Krytou
spojovací chodbou je hotel propojen přímo s areálem lázní Gránit – volný neomezený vstup v ceně všech pobytů. Díky výbornému zázemí je hotel obzvláště vhodný pro lázeňské, wellness,
léčebné a relaxační pobyty.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj Standard (cca 26 m2), moderně
zařízený, se sprchou a WC, TV+SAT, rádio, trezor, fén, klimatizace,
WiFi připojení. Možnost 1 přistýlky pro dítě nebo dospělou osobu.
Maximální obsazenost 3 dospělé osoby nebo 2 dospělí + až 2 děti
do 6 let (1. dítě na přistýlce nebo v postýlce, 2.dítě bez nároku
na lůžko). Všechny pokoje s balkonem.
Rodinné pokoje (za příplatek): 2 samostatné 2- lůžkové pokoje
propojené dveřmi nebo apartmán s 1 ložnicí a obývacím pokojem
s možností 2-3 přiistýlek, s koupelnou se sprchou a WC, TV+SAT,
telefonem, klimatizací, připojením k internetu. Podrobnější informace ohledně kalkulace ceny např. 2 dospělí a 2 děti, 1 dospělý
a 1 nebo 2 děti apod. na dotaz.
RELAXAČNÍ POBYT S ALL INCLUSIVE
07.00 - 10.00 Snídaně formou bufetu
10.00 - 11.30 Brunch (pozdní snídaně)
12.00 - 15.00 Oběd formou bufetu
15.30 - 17.00 Odpolední občerstvení
18.00 - 21.30 Večeře formou bufetu
Neomezená konzumace nápojů v rámci All Inclusive v době od
07.00 do 21.30: různé nealkoholické nápoje z automatu (džusy,
káva, voda, ochucené nealko nápoje), široká nabídka čajů, točené
pivo a víno.
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu nebo ALL
INCLUSIVE (cena za lomítkem).
Koupání: volný, neomezený vstup krytou chodbou do areálu termálních lázní a bazénů Gránit (v den příjezdu od 15:00, v den odjezdu do 12:00). Během roku budou renovovány některé
bazény lázní Gránit - informace aktuálně na webu.
Poznámka: povinný lázeňský poplatek cca 1,70 €/den (cca 500
HUF/den). Parkování je možné u hotelu za poplatek cca 5 €/noc
nebo v podzemních hotelových garážích za stejný poplatek. Pes
po dohodě za poplatek 9 €/noc. Příplatek za 1/1 pokoj na dotaz. Dětská cena a dítě zdarma platí v doprovodu 2 plně platících osob. Během roku si hotel vyhrazuje právo operativně
zrušit slevu 4=3 (platí pro pobyty na 4 a 5 nocí) v daném termínu - aktuální ceny sledujte na www.nemotour.cz.

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
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CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny nástupu
dítě do 6 let zdarma
2 NOCI NE,PO,ÚT,ST PÁ-NE dítě na přist.
dospělý
dospělý
6-18 let
05.01.- 03.04. 3650/4250 3650/4250 2150/2400
03.04.- 07.05. 3800/4450 3990/4650 2150/2400
10.05.- 29.05. 3800/4450 3990/4650 2150/2400
01.06.- 19.06. 3800/4450 3990/4650 2150/2400
01.09.- 25.09. 3800/4450 3990/4650 2150/2400
28.09.- 23.10. 3800/4450 3990/4650 2150/2400
01.11.- 01.12. 3800/4450 3990/4650 2150/2400
01.12.- 23.12. 3650/4250 3650/4250 2150/2400
RELAXAČNÍ POBYT (nástup NE, PO, ÚT nebo ST, nebo
VÍKENDOVÝ POBYT) – v ceně: 2x ubytování, 2x polopenze
nebo ALL INCLUSIVE., volný vstup do termálních lázní Gránit
(kromě saun), fitness, zapůjčení županu a osušky, dětský koutek v hotelu (bez dozoru), Wi-Fi.
V letních měsících 19.06.-01.09. pobyt na 2 noci nelze objednat.

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny nástupu
dítě do 6 let zdarma
ČT-NE
dítě na přist.
3 NOCI NE,PO,ÚT
dospělý
dospělý
6-18 let
05.01.- 03.04. 5400/6350 5400/6350 3200/3600
03.04.- 07.05. 5700/6650 5880/6880 3200/3600
10.05.- 29.05. 5700/6650 5880/6880 3200/3600
01.06.- 19.06. 5700/6650 5880/6880 3200/3600
19.06.- 01.09. 6200/7300 6200/7300 3450/4000
01.09.- 25.09. 5700/6650 5880/6880 3200/3600
28.09.- 23.10. 5700/6650 5880/6880 3200/3600
01.11.- 01.12. 5700/6650 5880/6880 3200/3600
01.12.- 23.12. 5400/6350 5400/6350 3200/3600
RELAXAČNÍ POBYT (nástup NE, PO nebo ÚT, a nebo např.
pobyt ČT-NE) – v ceně: 3x ubytování, 3x polopenze nebo
ALL INCLUSIVE, volný vstup do termálních lázní Gránit (kromě
saun), fitness, zapůjčení županu a osušky, dětský koutek v hotelu (bez dozoru), Wi-Fi.

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny nástupu
dítě do 6 let zdarma
ST-NE
dítě na přist.
4 NOCI NE,PO
dospělý
dospělý
6-18 let
05.01.- 03.04. 5400/6350 5400/6350
3200/3600
03.04.- 07.05. 5700/6650 7750/8990 od 3200/3600
10.05.- 29.05. 5700/6650 7750/8990 od 3200/3600
01.06.- 19.06. 5700/6650 7750/8990 od 3200/3600
19.06.- 01.09. 8200/9750 8200/9750
4700/5400
01.09.- 25.09. 5700/6650 7750/8990 od 3200/3600
28.09.- 23.10. 5700/6650 7750/8990 od 3200/3600
01.11.- 01.12. 5700/6650 7750/8990 od 3200/3600
01.12.- 23.12. 5400/6350 5400/6350
3200/3600
RELAXAČNÍ POBYT (nástup NE nebo PO, a nebo např. pobyt
ST-NE, případně ČT-PO) – v ceně: 4x ubytování, 4x polopenze
nebo ALL INCLUSIVE, volný vstup do termálních lázní Gránit
(kromě saun), fitness, zapůjčení županu a osušky, dětský koutek
v hotelu (bez dozoru), Wi-Fi.
V období 05.01.-03.04. a 01.12.- 23.12.2020 je zohledněna
SLEVA 4=3 s nástupem kdykoliv, včetně víkendů. V období
03.04.-19.06. a 01.09.-23.12.2020 je zohledněna SLEVA 4=3
s nástupem v NE nebo PO (mimo sváteční termíny). Dětské ceny
se slevou u pobytů na 4, 5 nebo 7 nocí uvedené na webu.

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
dny pobytu dítě do 6 let zdarma
ÚT-NE
dítě na přist.
5 NOCÍ NE-PÁ
dospělý
dospělý
6-18 let
05.01.- 03.04. 7200/8500 7200/8500
4300/5000
03.04.- 07.05. 7600/8900 9650/11250 od 4300/5000
10.05.- 29.05. 7600/8900 9650/11250 od 4300/5000
01.06.- 19.06. 7600/8900 9650/11250 od 4300/5000
19.06.- 01.09. 10300/12200 10300/12200 5800/6700
01.09.- 25.09. 7600/8900 9650/11250 od 4300/5000
28.09.- 23.10. 7600/8900 9650/11250 od 4300/5000
01.11.- 01.12. 7600/8900 9650/11250 od 4300/5000
01.12.- 23.12. 7200/8500 7200/8500
4300/5000
RELAXAČNÍ POBYT (pobyt NE-PÁ nebo např. ÚT-NE) – v ceně:
5x ubytování, 5x polopenze nebo ALL INCLUSIVE, volný vstup do
termálních lázní Gránit (kromě saun), fitness, zapůjčení županu
a osušky, dětský koutek v hotelu (bez dozoru), Wi-Fi.
V období 05.01.-03.04. a 01.12.-23.12.2020 je zohledněna
SLEVA 5=4 s nástupem kdykoliv, včetně víkendů. V období
03.04.-19.06. a 01.09.-23.12.2020 je zohledněna SLEVA
5=4 s nástupem v NE (mimo sváteční termíny).

SVÁTEČNÍ OBDOBÍ VČETNĚ VELIKONOC
SPECIÁLNÍ CENY BEZ DALŠÍCH SLEV
(ALL INCLUSIVE)
10.-13.04., 07.-10.05., 29.05.-01.06., 25.-28.09.,
23.-26.10. (nebo 24.-27.10., 25.-28.10., 26.-29.10.,
27.-30.10., 28.-31.10. nebo 29.10.-01.11.)
4 dny/3 noci: 7300 Kč/dospělý
4000 Kč/dítě 6-18 let na přistýlce
V ceně: 3x ubytování, 3x ALL INCLUSIVE, volný vstup do termálních lázní Gránit (kromě saun), fitness, zapůjčení županu a osušky,
dětský koutek v hotelu (bez dozoru), Wi-Fi.

NEMO tour TIP: hotel propojen s termálními
lázněmi, v županu přímo k bazénům

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ / ALL INCLUSIVE
7 dní/6 nocí nebo 8 dní/7 nocí
dítě na přist.
dítě
6/7 NOCÍ
dospělý
6-18 let
do 6 let
05.01.- 03.04. 10700/12700 6300/7200 ZDARMA
03.04.- 07.05. 11500/13400 6300/7200 ZDARMA
10.05.- 29.05. 11500/13400 6300/7200 ZDARMA
01.06.- 19.06. 11500/13400 6300/7200 ZDARMA
19.06.- 01.09. 12300/14500 6800/8000 ZDARMA
01.09.- 01.12. 11500/13400 6300/7200 ZDARMA
01.12.- 23.12. 10700/12700 6300/7200 ZDARMA
RELAXAČNÍ POBYT (libovolný nástup) – v ceně: 6x nebo 7x
ubytování, 6x nebo 7x polopenze nebo ALL INCLUSIVE, volný
vstup do termálních lázní Gránit (kromě saun), fitness, zapůjčení županu a osušky, dětský koutek v hotelu (bez dozoru),
Wi-Fi. V období 05.01.- 23.12.2020 již zohledněna SLEVA 7=6.

ZALAKAROS
Hotel Karos Spa

15% SLEVA 1. MOMENT
PLATÍ 120 DNŮ A VÍCE PŘED NÁSTUPEM
NA LIBOVOLNÝ POBYT
(nelze vzájemně kombinovat s jinou slevou)

10% SLEVA 1. MOMENT
PLATÍ 60 DNŮ A VÍCE PŘED NÁSTUPEM
NA LIBOVOLNÝ POBYT
(nelze vzájemně kombinovat s jinou slevou)

BAZÉNY + SAUNY ZDARMA

KOUPÁNÍ PO CELÝ ROK

Moderní 4* wellness hotel s vlastními lázněmi a termálním
bazénem se nachází v klidné okrajové části, blízko lázní Gránit
(cca 300 m) a centra městečka (cca 400 m). K dispozici je
restaurace, drink-bar, kavárna, dětská herna a koutek, BAZÉNOVÝ
+ SAUNOVÝ SVĚT. Bazénový svět - letní venkovní plavecký a zážitkový bazén, vnitřní plavecký a zážitkový bazén, vnitřní termální
bazén (37°C) a perličkový bazén (34°C), dětské brouzdaliště.
Saunový svět - finská sauna, bio sauna, parní lázeň, ledová jeskyně. K dispozici také fitness, hotelové sportovní programy. Možnost léčebných procedur a masáží.

VHODNÉ PRO RODINY S DĚTMI

Ubytování: 2- lůžkový pokoj SPA SUPERIOR (1. a 2. patro),
moderně zařízený, se sprchou a WC, TV+SAT, trezor, minibar, fén,
připojení k internetu, balkon. Možnost 1 přistýlky. Maximální obsazenost 2 dospělí + 1 dítě.
Apartmány SPA SUPERIOR s ložnicí a obývacím pokojem s možností 2 přistýlek pro děti do 12 let nebo pro 1 dospělou osobu –
na vyžádání v CK. Maximální obsazenost 2 dospělí + 2 děti nebo
3x dospělý. Apartmány a rodinné pokoje na dotaz. Pokoje SPA
SUPERIOR PLUS (3. až 5. patro) na dotaz v CK.
Stravování: polopenze, snídaně i večeře formou bufetu.
Koupání: hotelové vnitřní a venkovní bazény (včetně termálního
bazénu a bazénu pro děti), termální lázně Gránit (cca 300 m).

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí 7 nocí
01.01.- 31.03. 3300 4990 6500 8200 11300
01.04.- 30.06. 3450 5200 6800 8500 11700
01.07.- 31.08. nelze 6200 8200 10200 14200
01.09.- 31.10. 3450 5200 6800 8500 11700
01.11.- 21.12. 3300 4990 6500 8200 11300
REKREAČNÍ POBYT (libovolný nástup) - v ceně: 2x (3x, 4x, 5x
nebo 7x) ubytování, 2x (3x, 4x, 5x nebo 7x) polopenze formou
bufetu, zapůjčení županu (jen pro dospělé osoby), volný vstup do
vnitřních a venkovních bazénů (vnitřní plavecký a zážitkový bazén,
termální bazén, dětský bazén, venkovní plavecký a zážitkový
bazén pouze v letním období – v zimě mimo provoz), volný vstup
do sauny (sauna, bio sauna, parní lázeň, ledová jeskyně), volný
vstup do fitness, dětské hřiště, WiFi připojení, živá hudba v hotelovém baru (několikrát týdně), využití všech sportovních hotelových programů dle sezóny (aquafitness, jóga, strečink).
Poznámka: povinný lázeňský poplatek se platí na místě ve výši
1,7 €/noc, parkování za poplatek cca 4 €/noc (garáže
7 €/noc). Pes není povolen. Příplatek za 1/1 pokoj - na dotaz v CK.

M A Ď A R S KO
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NEMO tour TIP: blízko termálů,
vhodné i pro rodiny s nejmenšími dětmi

VISEGRÁD

VISEGRÁD

34 Thermal Hotel Visegrád

Až budete přijíždět od Budapešti nebo od slovenských hranic a Ostřihomu (jen 25 km), nespouštějte oči z hor na
západě, abyste nepropásli první pohled na pevnost
a ochranné hradby historického sídla uherských králů –
Visegrádu, který je usazený mezi kopci a Dunajem obloukovitě se stáčejícím na sever. Pevnost vypadá téměř jako
v dobách, kdy ji roku 1488 popsal János Thuroczy slovy

„horní zdi se tyčí až do oblak plovoucích na nebi a dolní
bašty spadají až k řece“. V té době dosahoval zdejší dvorní
život takřka svého vrcholu a palác krále Matyáše a královny Beatrice proslul po celé Evropě. Všechny 3 hlavní
historické památky leží severně od středu městečka: Královský palác a Šalamounova věž nedaleko řeky a citadela
tyčící se na kopci nad nimi.

4* hotel se tyčí nad jedním z meandrů Dunaje, v těsné
blízkosti lesoparku Pilis. K dispozici je restaurace Duna
s letní terasou, drink bar Topaz, bar Aquamarine, Lepence
Brasserie, výtah, dětský koutek, fitness, uzavřené parkoviště i podzemní garáže. Velmi pěkné Wellness centrum
zahrnuje: vnitřní a venkovní vyhřívaný zážitkový bazén
(27-32°C), termální bazén (34-38°C), vyhřívaný venkovní plavecký bazén (dle počasí, délka 20 m, 26-28°C),
dětský bazén (28-30°C), letní venkovní bazén s terasou.
Součástí centra je také tepidarium a Saunový svět (finská sauna, parní lázeň, aroma kabina, masážní sprchy, ledová fontána), masáže a odpočívárna. WiFi připojení
k internetu zdarma v celém hotelu.

Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT,
minibar, rádio, telefon, trezor, balkon. Možnost umístění
pouze 1 přistýlky a 1 dětské postýlky. Pokoje s výhledem
na Dunaj - na dotaz v CK.
Rodinný pokoj, 2- lůžkové pokoje propojené dveřmi,
s kompletním příslušenstvím. Minimální obsazenost jsou
2 dospělé osoby + 2 děti.
Stravování: polopenze, snídaně a večeře formou bufetu.
Koupání: vnitřní a venkovní bazény Wellness centra.

BAZÉNY A SAUNY ZDARMA

1 DÍTĚ DO 6 LET S POLOPENZÍ
NA PŘISTÝLCE ZDARMA

CENA ZA OSOBU/POBYT S POLOPENZÍ
termín
2 noci 3 noci 4 noci 5 nocí 6 nocí
02.01.- 31.03. 3500 5300 5300 6880 8700
01.04.- 30.06. 3880 5800 7700 7700 9600
01.07.- 31.08. 4300 6300 8300 10300 12300
01.09.- 31.10. 3880 5800 7700 7700 9600
03.11.- 22.12. 3500 5300 5300 6880 8700
REKREAČNÍ POBYT (3 dny/2 noci, 4 dny/3 noci, 5 dní/4
noci, 6 dní/5 nocí nebo 7 dní/6 nocí, libovolný nástup) –
v ceně: 2x (3x, 4x, 5x nebo 6x) ubytování, 2x (3x 4x, 5x
nebo 6x) polopenze, zapůjčení županu, volný vstup do Wellness centra a termálního bazénu včetně Saunového světa,
volný vstup do fitness, WiFi připojení k internetu, parkování.
V období 02.01.-31.03., 03.11.-22.12. je v cenách zohledněna
sleva 4=3. V období 01.04.- 30.06. a 01.09.-31.10. je v cenách zohledněna sleva 5=4 a také sleva 6=5. Výše uvedené
slevy neplatí v období Velikonoc a dalších svátečních dnech.

SVÁTEČNÍ OBDOBÍ VČETNĚ VELIKONOC
SPECIÁLNÍ VYŠŠÍ CENY BEZ SLEV
10.04.-13.04. (Velikonoce, 4 dny/3 noci)
v ceně 8700 Kč/dospělý, 5600 Kč/dítě 6-12 let
01.-04.05., 30.05.-01.06., 20.-23.08., 23.-26.10.2020
4 dny/3 noci: 7990 Kč/dospělý
4990 Kč/dítě 6-12 let
Dítě do 6 let na přistýlce s polopenzí ZDARMA.

NEMO tour TIP: wellness a relaxace včetně
termálního bazénu, vhodné pro rodiny s dětmi, blízko
Ostřihomu s monumentální bazilikou, Szentendre
a Budapešť, pěší i cykloturistika

Poznámka: povinný místní poplatek se platí na místě
1,5 €/noc. Garáž za poplatek 5 €/noc. Příplatek za 1/1
pokoj – na dotaz.
Dětská cena: Dětská cena a 1 dítě zdarma platí v doprovodu 2 plně platících osob.
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I TÁ L I E – B i b i o n e

BIBIONE
Bibione - jedno z nejmodernějších a zároveň nejoblíbenějších italských letovisek, se nachází mezi Terstem
a Benátkami, v kraji Veneto (Benátsko). Po právu si získalo již v minulosti dobré jméno nejen u početné
klientely z celé řady evropských zemí ale také i našich turistů. Rok od roku toto populární letovisko zkvalitňuje
své služby a infrastrukturu a uspokojuje tak rostoucí potřeby i těch nejnáročnějších rekreantů.
Nezanedbatelnou výhodou je jeho poloha na pobřeží Jaderského moře a tedy i kratší vzdálenost z ČR.
Dlouhé, ploché pobřeží s překrásnými písečnými plážemi s pozvolným a bezpečným vstupem do moře
si oblíbily hlavně rodiny s malými dětmi, ale také i neplavci nebo zdravotně postižené osoby. A nepřeberné
množství hřišť, dětských heren i další zábavy především ve večerních hodinách je dalším důvodem, proč
zrovna Bibione je ideální místem pro dovolenou. Ostrava 830 km / Brno 670 km / Praha 760 km

UBYTOVÁNÍ
V APARTMÁNECH

TYPOLOGIE APARTMÁNŮ

Všechny apartmány jsou plně vybaveny a zařízeny.
V každém z nich je vlastní koupelna (umyvadlo,
sprcha, WC, příp. bidet), vybavená kuchyňská linka se
sporákem (nejčastěji plynovým), lednička a nádobí
na vaření i stolování. U většiny apartmánů je balkon
nebo terasa a možnost parkování osobního automobilu.
Cena apartmánu závisí na typologii, termínu, vybavenosti bytu a také vzdálenosti od pláže. Nabízíme několik desítek objektů ve všech 5 oblastech
letoviska (Lido dei Pini, Centrum-Spiaggia, Terme,
Lido del Sole a Pineda). Díky velmi dobré znalosti
většiny apartmánových rezidencí a vilek, jsme schopni
Vám doporučit ubytování s ohledem na představu, kterou máte. Více informací na našem webu.
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NEPŘEHLÉDNĚTE – DŮLEŽITÉ INFORMACE

platí pro všechna letoviska

BILO (typ B) – jedna 2 nebo 3lůžková ložnice, obývací pokoj
s KK a 1lůžkovým nebo rozkládacím gaučem, pro 2-5 osob.
• TRILO (typ C) – dvě 2lůžkové ložnice (nebo jedna 3lůžková a jedna 2lůžková). V jedné ložnici může být patrová
postel, obývací pokoj s KK a 1lůžkovým nebo rozkládacím
gaučem, pro 4-6 osob, případně 7 osob. • QUADRILO (typ
D) – tři 2lůžkové ložnice nebo patrový apartmán (dvě 2lůžkové a jedna 1lůžková ložnice – rezidence s bazény Danubio), přičemž v obývacím pokoji s KK je rozkládací gauč, pro
6-7 osob. • Poznámka: nižší číslo v lomítku znamená počet
pevných lůžek, vyšší číslo znamená maxim.počet lůžek =
osob v daném bytě. Např. BILO 3/4 znamená, že jsou 3
pevná lůžka a 1 přistýlka, celkem 4 osoby.

AL SOLE

350m

BILO 3/4 – na hranici Lido dei Pini/Spiaggia
Výhodná cena.
Menší třípatrový apartmánový dům, bez výtahu, se nachází v klidné zóně, přitom
jen pár desítek kroků na jednu z hlavních tříd v letovisku. Apartmány typu Bilo
pro 4 osoby, jednoduše zařízené byty s TV a 2 balkony. K dispozici je také
parkování u objektu. Velmi žádané ubytování, doporučujeme včas rezervovat.

Pobytová taxa se vybírá ve všech letoviscích naší nabídky (Bibione, Lignano, Caorle). Na základě těchto
skutečností uvádíme výši pobytové taxy z předchozího
roku. Místní vyhláškou příslušného úřadu se výše pobytové (turistické) taxy vyhlašuje ještě před začátkem
aktuální letní sezóny. V době uzávěrky katalogu začátkem prosince 2019 nebyla konkrétní výše poplatku na sezónu 2020 známa. Přesně informace
budou uvedeny v odbavovacích pokynech a také aktuálně zveřejněny na www.nemotour.cz. Výše taxy
v roce 2019: pro apartmány 0,75 €/os./den, děti
zdarma ve věku do 4 let, taxa vyžadována v období
od května do konce září. Úhrada maximálně 10 dní
pobytu.

2

Autobusová doprava – Bibione, Caorle a Porto Santa
Margherita v období od května do září 2020. Více informací na našem webu.
Vratná kauce ve výši 60-100 €/apartmán může být
vybírána na místě. Více informací v odjezdových pokynech.

Televize

Klimatizace
v ceně

Výtah

Bazén

GIANNA

Parkování

300m

BILO 3, BILO 3/4, TRILO 5/6 - Lido dei Pini/Spiaggia

Menší dvoupodlažní dům blízko Corso del Sole na pomezí klidnější části Lido dei Pini a centra
letoviska - Spiaggia, bez výtahu, v pohodlné pěší vzdálenosti od pláže a blízko hlavního obchodního
a nákupního korza v Bibione, parkovací stání, TV na každém apartmánu, menší balkon
s posezením. Nově apartmán Trilo (foto). Výhodná cena, doporučujeme včasnou rezervaci.

3 CAPITOL

150m

BILO 3/4, TRILO 4/5, TRILO 4/6 - Spiaggia

Rezidenční objekt s výtahem, ve výhodné poloze v centru letoviska, blízko pláže a nedaleko obchodního a pěšího korza. Poměrně velké kryté balkony,
parkování pod objektem nebo na zahradě – pod uzavřením. Nejžádanější apartmány s bazénem v centru.
Doporučujeme včasnou rezervaci.

CENA ZA APARTMÁN/TÝDEN VČETNĚ PLÁŽOVÉHO SERVISU
Název ubytování
1 AL SOLE
2 GIANNA

3 CAPITOL

typologie
apartmánu

B 3/4
B3
B 3/4
C 5/6
B 3/4
C 4/5
C 4/6

16.05. 30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 01.08. 08.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.
30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 01.08. 08.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09. 19.09.
5500
7200
8700
9500 11200 12400 13200 14500 14750 16800 18200 13200 11200 6200
5500
5700
7800
8500
9200 10600 12200 12700 14100 14300 15500 16700 12200 10600 6400
5700
5990
8300
8990
9750 11300 12750 13500 14990 15200 16500 17600 12700 11300 6800
5990
7880 10750 11750 12700 14650 16600 17600 19500 19700 21500 22990 16600 14700 8800
7880
7300
9990 12400 13400 15500 17500 18500 20600 20800 23990 25700 18500 15500 8200
7300
7990 11200 13500 14600 16990 19200 20300 22500 22700 26300 28100 20200 16990 8990
7990
8300 11500 14100 15300 17600 19990 21200 23450 23600 27400 29200 21200 17700 9400
8300

V ceně: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od 16.05.- 19.09.2020 (slunečník, lehátko, plážové křeslo), služby místní italské agentury. Povinné příplatky v místě:
pobytová taxa cca 0,75 €/den/osoba od 4 let (bez záruky, aktuálně na webu). Fakultativní příplatky: cestovní pojištění Union (str. 2), ložní prádlo 200 Kč, závěrečný úklid, pokud klienti neuklidí sami (40-60 €/apartmán).
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Desítky dalších apartmánů najdete na www.nemotour.cz

ELIOS

400m

5

MAGNOLIA

700m

6

ORCHIDEA

I TÁ L I E – B i b i o n e

4

300m

BILO 3/4, TRILO 4/5 a 4/6 - Lido dei Pini/Spiaggia
TRILO 4/5 TRILO 4/6 - Spiaggia

Menší 2- patrový dům v centru s menší zahradou a zakrytým parkováním v přízemí objektu. Dva zakryté balkony. Apartmány Trilo 4/6 s klimatizací (v ceně).
V každém z nich trezor a mikrovlnná trouba.
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SAN VITO

500m

TRILO 4/6 - Spiaggia

Velmi pěkně zařízený čtyřpatrový apartmánový dům v klidné části oblasti
Bibione, přitom jen pár minut k nejbližším obchodům i restauracím, necelých 300 m od písčité pláže. Moderně zařízené byty Bilo a Trilo s prostornými balkony s posezením, TV (byty C 4/6 s klimatizací v ceně).
K dispozici je výtah, kryté i venkovní parkování. Pes není povolen.

Apartmány typu Bilo i Trilo, v centrální
části pár kroků od parku a kostela. Parkování, balkon s posezením. Pes je povolen.
Výhodná cena.

8

BAJA

100m

POLLUCE

50m

Menší apartmánový dům – via Venere. Druhá řada budov
od moře, nedaleko náměstí Zenith. Jednoduše zařízené
apartmány typu Bilo pro 4 osoby nebo Trilo pro 5 osob
s balkonem, kryté parkování.
Výhodná cena.

11

GIOIA

250m

TRILO 5/6 - Lido dei Pini

TRILO 4/6 - Spiaggia

V centru, via Polluce. Výhodná poloha
– ideální kombinace: blízko pláže, nákupní zóny a lunaparku. Prostorný balkon s posezením. Parkování.

9

DANUBIO

(autobusem zdarma k pláži)

1150m

TRILO 4/5, QUADRILO 5/6 - část TERME

BILO 3/4, TRILO 5 - Lido dei Pini

Středně velký apartmánový dům, na hlavní ulici Corso del
Sole, výtah, parkování, TV, poměrně velký balkon s posezením. Klimatizace za příplatek (na webu). Velmi dobrá
cena, doporučujeme včas rezervovat.
Novinka

10

BILO 3/4, TRILO 4/5 - Spiaggia

Komplex 2 vilek, celkem 4 apartmány, přízemí s terasou a patro
s balkonem, zakryté parkování.
Klidné místo.

Rezidenční komplex (villaggio) jednopatrových řadových vilek s několika bazény
pro dospělé i děti. Patrový apartmán s 3 ložnicemi - typ D nebo typ C s klimatizací
pro 5 osob. Terasa se zahrádkou případně balkon.
Velmi žádané ubytování, doporučujeme včasnou rezervaci.

12

TERESA

600m

TRILO 4/5 - Spiaggia

Menší jednopatrová vila s 4 byty, na klidném místě
v centrální části. Parkování, prostorný balkon nebo terasa v přízemí s posezením. Nejbližší obchody a bary
cca 200 m.
Výhodná cena.

13

PINETA

800m

TRILO 4/5 + 5/6 - Spiaggia

Řadové vilky – bungalovy na klidném místě, přízemí s posezením na zahrádce a v patře s balkonem. Doporučujeme
pro skupiny, rodinám s dětmi. Apartmány Trilo 4/5 mají
v jedné z ložnic palandu, apartmány 5/6 jsou bez paland,
prostorné dvou a tří-lůžkové ložnice.
Výhodná cena.

CENA ZA APARTMÁN/TÝDEN VČETNĚ PLÁŽOVÉHO SERVISU
typologie
apartmánu

Název ubytování
4 ELIOS
klimatizace
5 MAGNOLIA
6 ORCHIDEA
klima, renovovaný
7

SAN VITO
klimatizace

8 BAJA
DANUBIO klimatizace
přízemí + patro
10 POLLUCE
11 GIOIA
12 TERESA
9

PINETA
13

přízemí
přízemí
balkon

C 4/5
C 4/6
B 3/4
C 4/5
B 3/4
C 4/5
C 4/6
C 4/6
C 4/6
B 3/4
C5
C 4/5
D 5/6
C 4/6
C 5/6
C 4/5
C 4/5
C 5/6
C 5/6

16.05. 30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 01.08. 08.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09.
30.05. 06.06. 13.06. 20.06. 27.06. 04.07. 11.07. 18.07. 01.08. 08.08. 22.08. 29.08. 05.09. 12.09. 19.09.
5650
7800
9600 10400 11990 13600 14300 15900 16100 18500 19990 14350 11950 6350
5650
6990
9500 11700 12700 14700 16700 17650 19500 19700 22800 24500 17700 14700 7850
6990
4500
6200
7600
8300
9500 10800 11400 12600 12800 14800 15800 11400
9500 5200
4500
5400
7300
8990
9750 11200 12700 13500 14900 15200 17400 18700 13500 11200 6200
5400
6200
8300 10300 11200 12750 14500 15400 16990 17200 19800 21200 15300 12750 6800
6200
6700
9250 11400 12300 14200 16200 17100 18990 19200 22100 23700 17000 14300 7700
6700
7400 10200 12500 13600 15700 17700 18750 20800 20990 24300 26100 18750 15600 8300
7400
5200
7200
8700
9450 10850 12400 13200 14500 14700 16990 18200 13200 10900 5800
5200
5500
7500
9300
9990 11600 13100 13850 15400 15600 17990 19200 13990 11600 6200
5500
5990
8200
8990
9700 11200 12700 13500 14990 15200 16400 17600 12700 11200 6750
5990
6600
9200
9990 10700 12400 14000 14990 16500 16700 18200 19500 14100 12400 7450
6600
8200 12100 13700 14700 16990 19300 20400 22600 22800 26300 28300 20300 16990 9200
8200
7750 11500 13100 14100 16200 18400 19500 21600 21800 25200 27000 19500 16300 8750
7750
7200
9880 12200 13200 15250 17300 18300 20300 20500 23600 25400 18300 15300 8200
7200
7990 10990 13500 14650 16990 19200 20300 22500 22700 26200 28000 20300 16900 9200
7990
5400
7400
9100
9850 11350 12880 13600 15100 15300 17600 18990 13600 11400 6200
5400
5300
7300
9100
9750 11200 12600 13400 14800 14990 17300 18550 13400 11200 5990
5300
6200
8300 10250 11200 12800 14500 15500 17100 17300 19880 21330 15300 12800 6880
6200
5450
7500
9250
9990 11400 12990 13700 15200 15400 17700 19000 13700 11500 6200
5450

V ceně: týdenní pronájem apartmánu (od soboty do soboty), spotřeba vody, elektřiny a plynu, plážový servis od 16.05.- 19.09.2020 (slunečník, lehátko, plážové křeslo), služby místní italské agentury. Povinné příplatky v místě:
pobytová taxa cca 0,75 €/den/osoba od 4 let (bez záruky, aktuálně na webu). Fakultativní příplatky: cestovní pojištění Union (str. 2), ložní prádlo 200 Kč, závěrečný úklid, pokud klienti neuklidí sami (40-60 €/apartmán).

Desítky dalších apartmánů najdete na www.nemotour.cz
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BIBIONE • LIGNANO • CAORLE • PORTO SANTA MARGHERITA
Kompletní nabídku apartmánů najdete na www.nemotour.cz

Pláže,
do kterých
se zamilujete

Na míru šité
pro rodiny
s dětmi

Historie na dosah
– návštěva
Benátek, Caorle
a dalších míst

www.nemotour.cz/zajezdy/italie

Politických vězňů 934/15 (1. patro), 110 00 Praha 1 - Nové Město
telefon: 266 710 776, mobil: 777 277 015
e-mail: rezervace@nemotour.cz
další pobyty najdete na

www.nemotour.cz

