M

aďarsko je unikátní zemí, která je schopna návštěvníkům dopřát současně léčebné kúry, relax,
zábavu a prvotřídní kuchyni. Několik set kilometrů cyklistických tras, nespočet termálních lázní
a hlavně největší dominantu - jezero Balaton, to jsou důvody, proč právě Maďarsko navštívit.

BÜKFÜRDŐ

M

alebné městečko leží na půl cesty mezi Balatonem a Vídní nedaleko města Bük. V blízkosti se
nachází kvalitní golfové hřiště, na kterém si mohou turisté za poplatek zahrát. V městečku
Bük, vzdáleném necelých 4 km, doporučujeme navštívit známou a vyhledávanou Crystal Tower.
Jedná se o třípodlažní věž, houpačku a prolézačku v jednom. Najdete v ní lanovou dráhu dlouhou
více než jeden kilometr, desetimetrovou lezeckou stěnu a obří houpačku.

NOVINKA

Lázně Bükfürdő

Kemp BÜKFÜRDŐ ***
Kemp se nachází blízko rakouských hranic, v bezprostřední blízkosti léčebných lázní Bükfürdő. Po zakoupení vstupenky mohou návštěvníci kempu několikrát denně vstoupit do areálu lázní. Léčebné a zážitkové centrum Bükfürdő
je jedním z nejznámějších a nejoblíbenějších evropských léčebných lázní.
Mobilní dům BÜKFÜRDŐ: Objekt: 6 os.
č. 72503
Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os. a kuchyňským koutem vybaveným ledničkou, mikrovlnnou troubou, rychlovarnou konvicí a plynovou varnou deskou. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 2 samostatnými
lůžky. Koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a WC. Terasa se zahradním nábytkem (stůl, židle a 2 lehátka). Okna ložnic jsou opatřena síťkami proti hmyzu. Každý mobilní dům má klimatizaci (za poplatek 5 EUR/den)
a vlastní parkovací místo. Možnost pobytu s malým psem max. do 15 kg (za poplatek 5 EUR/den, nutno vyžádat při
rezervaci), psi musí být v areálu vždy na vodítku.

Lázně Bükfürdő

Lázně Bükfürdő

Lázně Bükfürdő

Lázně Bükfürdő

Lázně Bükfürdő

Lázně Bükfürdő

Lázně Bükfürdő

Kód objektu
Počet osob
do 5.5. a od 29.9.
5.5.-2.6.
8.9.-29.9.
2.6.-30.6. a 25.8.-8.9.
30.6.-25.8.

72501

10 %rezeSrvLacEe VA
do 28. 2. 2018

6
10 710
11 970
14 490
15 820
19 880

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie, plynu a vody, parkovací místo. Cena
nezahrnuje: vstupné do léčebného a zážitkového centra Bükfürdő - vstupné je nutné zakoupit na recepci kempu,
jinak nebude možné využít vstup mezi kempem a lázněmi. Závěrečný úklid klienti provedou sami nebo za poplatek
30 EUR, pobytovou taxu, ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo zaplatí poplatek 6 EUR/osoba).
Fakultativní příplatky: domácí zvíře 5 EUR/den. Kauce: 100 EUR, pobyt se psem 120 EUR. Poznámka: cena
nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.
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BALATONFÜRED

SIÓFOK

B

alatonfüred je významné lázeňské středisko na severním břehu jezera Balaton. Nabízí nepřeberné množství sportovních aktivit – plachtění, cyklistiku, jízdu na koni, rybaření či golf, ale také
kulturu a historické památky. Doporučujeme navštívit památný dům Jókaiho Mora, autora románu
Zlatý muž. Výstava v tomto domě dává turistům možnost poznat každodenní život jeho rodiny.

S

iófok je největším a nejstarším přístavním městem jezera Balaton a je často nazýván hlavním městem jižního břehu Balatonu. Narodil se zde skladatel Čardášové princezny i dalších známých operet,
Imre Kálmán, který má zde i své muzeum. V letním období se ve měste koná mnoho koncertů vážné
a moderní hudby, historické hry, výstavy obrazů a jiné kulturně atraktivní akce. K nejznámější patří
Mezinárodní folklórní festival Zlatá mušle, který počátkem července zahajuje letní turistickou sezónu.

NOVINKA

NOVINKA

Kemp PELSO ***
Balatonfüred
Kemp leží přímo na pobřeží Balatonu, 8 kilometrů od města Balatonfüred. Toto město je známé promenádou na břehu
jezera, která nese jméno filozofa Rabíndranátha Thákura, který se léčil v místních lázních a založil tradici sázení
stromů do místního parku. Kemp je ideálním místem pro rodiny s dětmi. Klientům je k dispozici bazén pro děti
a bazén s vířivkou (oba se skluzavkami), které jsou otevřeny od 1.7.-31.8., je možné využít: venkovní posilovnu,
plážový volejbal, stolní tenis, vodní pólo, nafukovací skákací hrad a animačí programy (v cizím jazyce). Za příplatek
je možné využít vodní zábavní park, či si vyzkoušet windsurfing, kánoe, šlapadla, tenis, minigolf. Wi-Fi připojení
na recepci zdarma.
Mobilní dům AQUA: Objekt: 5+1 os.
č. 72501
Velikost mobilního domu 24 m2. Obytná místnost
s rozkládací pohovkou pro 1 dítě, jídelním a kuchyňským koutem vybaveným plynovou varnou deskou se
4 plotýnkami. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se
3 samostatnými lůžky (jedno lůžko řeseno jako patrové
spaní). Koupelna se sprchou a s WC. Předzahrádka se
zahradním nábytkem a grilem. Okna v ložnici jsou chráněna síťkami proti hmyzu.

Kemp ARANYPART ***
Siófok
Kemp je jedním z největších kempů na jižním pobřeží Balatonu. Svým návštěvníkům nabízí kemp širokou škálu sportovních aktivit - minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, malou kopanou a za poplatek je možnost si zapůjčit kola a motokáry. V blízkosti kempu mohou klienti vyzkoušet vodní skluzavky, vodní lyžování, rybaření, windsurfing a šlapadla.
Přímo v kempu je možnost stravování v místní restauraci nebo pizzerii. Nejbližší supermarket je cca 200 m.
Mobilní dům AQUA: Objekt: 5+1 os.
č. 72502
Velikost mobilního domu 24 m2. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 1 dítě, jídelním a kuchyňským koutem
vybaveným plynovou varnou deskou se 4 plotýnkami. Ložnice s manželským lůžkem. Ložnice se 3 samostatnými lůžky
(jedno lůžko řeseno jako patrové spaní). Koupelna se sprchou a s WC. Předzahrádka se zahradním nábytkem a grilem.
Okna v ložnici jsou chráněna síťkami proti hmyzu. Upozornění: Není povoleno si vedle mobilních domů postavit stan.
Mobilní dům AQUA

Mobilní dům AQUA

Mobilní dům AQUA

Mobilní dům AQUA

Mobilní dům AQUA

Kód objektu

72501

Kód objektu

Počet osob

5+1

Počet osob

od 1.9.

8 890

do 19.5. a od 1.9.

10 220

do 16.6.

11 480

19.5.-16.6.

11 480

25.8.-1.9.

12 740

16.6.-23.6. a 25.8.-1.9.

15 260

16.6.-30.6.

15 260

23.6.-30.6.

16 590

18.8.-25.8.

20 370

30.6.-7.7. a 18.8.-25.8.

22 960

30.6.-14.7.

22 960

7.7.-14.7.

24 220

14.7.-28.7.

25 970

14.7.-21.7.

25 480

28.7.-18.8.

26 740

21.7.-18.8.

26 740

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie, plynu a vody, parkovací místo. Cena
nezahrnuje: závěrečný úklid 40 EUR, pobytovou taxu, ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo zaplatí
poplatek 15 EUR/osoba), klimatizace 5 EUR/den. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 2 EUR/den, dětská
vanička 2 EUR/den, plážový ručník 12 EUR/2 ks, Wi-Fi připojení. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.

72502
5+1

Cena zahrnuje: ubytování za apt. a týden (so-so), spotřebu el. energie, plynu a vody, parkovací místo. Cena
nezahrnuje: závěrečný úklid 40 EUR, pobytovou taxu, ložní prádlo a ručníky (klienti musí mít vlastní, nebo zaplatí
poplatek 15 EUR/osoba), klimatizace 5 EUR/den. Fakultativní příplatky: dětská postýlka 2 EUR/den, dětská
vanička 2 EUR/den, plážový ručník 12 EUR/2 ks, Wi-Fi připojení. Kauce: 100 EUR. Poznámka: cena nezahrnuje
cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na str. 4.
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