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léto na horách i u vody

Hotel Hubertus*** se nachází v Národním parku Vysoké 
Taury v  údolí Rauris, nedaleko lázeňského střediska 
Bad Gastein. Hotel se nachází v  těsné blízkosti lanovky 
do  oblasti Rauriser Hochalm. Jeho poloha je ideální 
pro turistiku v  této části Alp. Centrum městečka s  ob-
chody a  restauracemi je vzdáleno cca 500 m od  hotelu. 
Hostům je v  hotelu k  dispozici hala s  otevřeným krbem, 
bar, kavárna, restaurace, krytý bazén (zdarma), sauna 
(za poplatek). Hotel je moderně zařízen a poskytuje vyni-
kající služby a výbornou stravu.
Ubytování: 2- lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky 
a rodinné pokoje tzv. juniorsuite. Rodinné pokoje jsou 
prostornější, mají obývací část s gaučem a ložnici s 2 
lůžky a jedné přistýlky. Juniorsuite v tomto provedení 
představuje jedna místnost.
Stravování: snídaně formou bufetu s  koutkem zdravé 
výživy, večeře výběr z menu o 3 chodech s vegeriánskou 

alternativou, včetně salátů a zákusků.
Koupání: krytý hotelový bazén.

Středisko Stuhlfelden leží v centru Národního parku Vysoké 
Taury, jehož chloubou je nejvyšší hora Grossglockner 3797m. 
Městečko se nachází ve  výšce 789 m, na  úpatí hory Gais-
stein mezi středisky Zell am See a Mittersill. Svou polohou je 
vhodné pro turistiku  a výlety do přírody. Nejvyhledávanější 
jsou Krimmelské vodopády, které jsou dostupné i místní do-
pravou. V  místě je rovněž plovárna. Pension má celoroční 
provoz, je soukromý a rodinný. Je zde k dispozici společenská 
místnost s TV, jídelna, vinotéka, parkoviště.
Ubytování: 2- a 4- lůžkové pokoje se sprchou a WC. Možnost 
ubytování v podkrovních pokojích s 5 lůžky.
Stravování: bohatá snídaně formou bufetu.

Hotel Lindwurm*** se nachází v centru městečka Bad 
Goisern v oblasti Solné komory a regionu West Dachstein. 
Výhodná poloha hotelu umožňuje výlety do hor i do zajíma-
vých měst  v okolí (např. Hallstadtu, Bad Ischlu). V areálu 
hotelu je hostům k dispozici restaurace, krytý bazén, finská 
sauna, vířivka, parní sauna a masáže na objednávku.
Ubytování: 2- lůžkové s koupenou a WC, TV, rádiem, wifi 
připojením a balkonem. Některé pokoje s možností přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost doobjednání 
večeří formou 3-chodového menu.

STUHLFELDEN
Pension Platzhaus

CENA  ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě 7-12 l. dítě 4-6 l.
01.02.- 31.10. 890 650 450
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, místní poplatek, karta 
Hohen Tauerncard.

CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě 7-12 let
01.04.- 15.09. 1250 650
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, pobytová taxa.

Příplatek (den): osoba
Večeře  300
1/1 pokoj 150 

Příplatek (den): osoba
Večeře 250
1/1 pokoj 180

Pozn.: dítě do 3 let zdarma. Parkování u penzionu zdarma.

Pozn.: dítě do 6 let na pokoji s rodiči zdarma.

RAURIS
Hotel Hubertus

BAD GOISERN 
hotel Lindwurm 

CENA  ZA  OSOBU / DEN  SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě 2-14 let 3. os. starší 15 l.

pokoj suite pokoj suite pokoj suite
08.03.-28.03. 1950 2150 950 1090 1150 1290
07.06.- 04.10. 1250 1390 650 690 750 850
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, pobytová taxa.
Příplatek (den): osoba
Večeře 250
Pozn.: dítě do 2 let zdarma. Parkování u hotelu zdarma.
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Rodinný hotel je situován u obce Klučenice, přímo na břehu 
Orlického jezera. Hotel se skládá z hlavní třípatrové budovy 
a několika menších budov umístěných v areálu lesoparku. V 
hotelu naleznete recepci, příjemný bar, restauraci s krbem 
a malou kavárnu. Dále pak saunu s malým relaxačním 
centrem (vířivé vany, posilovna) a  konferenční místnost. 
V areálu je hostům k dispozici venkovní plavecký bazén, 
krytý bazén,  dětský bazén s dětským hřištěm a multifunkční 
kurt (volejbal, basket, tenis, minifotbálek, nohejbal, florbal, 
házená). Hotel nabízí půjčení loďek, šlapadel a kol.
Ubytování: 2- až 4- lůžkové pokoje s koupenou a WC. 
Všechny pokoje jsou situovány směrem k jezeru.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost doobjednání 
večeří formou výběru z menu.
Koupání: venkovní a krytý bazén v areálu hotelu. Další 
možností ke koupání je v zátoce Orlického jezero (pláž je 
v blízkosti hotelu).

Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Poplatek 
za psa 100 Kč/den při týdenním pobytu, 150 Kč/den při 
pobytu na 3 – 6 dní, 200 Kč/den při pobytu do 3 dnů.

Rodinný penzion je situovaný v těsné blízkosti jezera Lipno 
na  jeho levém břehu. V  objektu je klientům k  dispozici 
kulečník, stolní tenis, šipky, hřiště na volejbal a tenis, bazén 
se skluzavkou, dětský koutek s  prolézačkami a  zahrada. 
Dále je zde i malé wellness centrum, kde naleznete whirpool 
a infrasaunu. Stravování je klientům poskytováno v příjemné 
restauraci s krbem. Je zde i bar a v letních měsících příjemná 
zahradní terasa s posezením a výhledem na jezero. Pouhých 
700 m od  penzionu je cyklostezka a  in-line stezka Lipno, 
vedoucí k těm nejkrásnějším místům na lipensku.
Ubytování: 2- až 4- lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV, Wifi 
připojením a balkonem s výhledem na jezero.
Stravování: snídaně formou bufetu, možnost doobjednání večeří 
podávaných formou výběru z menu.
Koupání: bazén v areálu, nebo Lipenské jezero.
Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Na místě 
se hradí místní poplatek 15 Kč/den. Poplatek za 100 Kč/den.

Hotel Grádl
Malebný horský hotel Grádl naplní vaše představy ničím neru-
šené dovolené. Stojí na pohádkově klidném místě uprostřed 
zádumčivých šumavských lesů. Najdete ho přibližně 1 km 
od Železné Rudy v nadmořské výšce 878 m. Hotel Grádl je ote-
vřen po celý rok a nabízí široké spektrum služeb a sportovního 
vyžití. Kromě tradiční restaurace s terasou, klubovny, stolního 
tenisu, biliáru, dále zde najdete i hřiště na odbíjenou a nohej-
bal. Nově vám nabízíme i stylovou středověkou knajpu. V okolí 
hotelu je dostatek volného prostoru pro dětské hry a odpočinek 
dospělých. Je zde zahradní posezení s  ohništěm. Nejen děti 
jistě ocení stálou expozici strašidel. 

ŽELEZNÁ RUDA
Hotel Belvéder, Hotel Grádl

Hotel Belvéder
Hotel je situován na  louce u lesa na  kopci Belveder asi 800 
metrů od  Železné Rudy, je třípodlažní, nově zrekonstruovaný 
a je otevřený po  celý rok. Najdete zde příjemné pokoje vy-
bavené novým nábytkem, restauraci ve stylu country, kruhový 
venkovní bazén, dětské hřiště a víceúčelové hřiště. Využít 
můžete také letní terasu s obsluhou a ohniště s grilem. Dle 
libosti je možné využít i rozsáhlé horské louky v okolí, které 
patří k hotelu. Za nepříznivého počasí hosté ocení televizní míst-
nost v prvním patře hotelu, kulečník, stolní tenis a stolní fotbal 
v hotelové restauraci. Asi 100 metrů od hotelu vedou významné 
turistické cesty a četné cyklostezky. Hotel má navíc strategicky 
výhodnou polohu pro výlety po rozmanitých místech Šumavy.
Ubytování hotely Grádl a Belvéder: 2- až 4– lůžkové po-
koje vybavené novým nábytkem, se sprchou a WC. Možnost 
zapůjčení TV na pokoj za poplatek.
Stravování: dle pobytu. Snídaně podávané kontinentální 
formou, večeře výběrem ze 2 menu.
Pozn.: dítě do 3 let zdarma po celý rok, bez nároku na služby 
v  doprovodu 2 platících osob. Pes za  poplatek 22 Kč/den. 
Zapůjčení TV na pokoj za poplatek 45 Kč/den. Na místě se hradí 
místní poplatek 17 Kč/den. Pobyt pro seniory platí pro osoby 
od 60 let a osoby s průkazem ZTP. Parkování u hotelu zdarma.
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CENA ZA OSOBU  / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě do 12 l. dítě do 12 l.

lůžko 1. a 2. os. 3. nebo 4. os.
01.02.- 02.03. 490 450 450
02.03.- 14.12. 490 450 zdarma
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně.
CENA ZA OSOBU / TÝDEN S POLOPENZÍ – Senior od 60 l.
Období osoba
01.04.- 07.07. 3490
25.08.- 14.12. 3490
V ceně: 7x ubytování, 7x polopenze.
CENA ZA OSOBU / DEN BEZ STRAVY
Období osoba
01.02.- 14.12. 390
V ceně: 1x ubytování.
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 l.
Večeře 100 50

BONUS: 
- využívání venkovního krytého bazénu

- využívání víceúčelového hřiště

SLEVA: dítě 3 – 6 let sleva 50% z ceny pobytu.

Konstantinovy Lázně, malé velikostí, ale velké léčebným 
významem, leží přibližně v polovině vzdálenosti mezi Plzní 
a Mariánskými Lázněmi v nadmořské výšce 530 m. V široké 
kotlině uprostřed lesů a polí jsou obklopeny věncem čedičo-
vých vyvřelin. Bohaté smrkové a borové lesy zasahují svými 
výběžky až do  středu Konstantinových Lázní a  vytvářejí 
tím příjemné přírodní lázeňské prostředí. Kemp Larocca je 
umístěn na udržovaném lesoparku přímo v obci Konstanti-
novy Lázně. V kempu naleznete nové sociální zařízení, které 
splňuje nejnáročnější evropské normy, společnou prádelnu 
a kuchyňku, směnárnu, ohniště, dětský koutek s pískovištěm 
a houpačkami, úschovnu kol, gril. Pro sportovní vyžití zde 
slouží pingpongové stoly, beach hřiště, nohejbalové a  vo-
lejbalové hřiště, tenisové kurty, basketbal, kulečník, šipky, 
přírodní bazén.
Ubytování: Typ A  - 2 a  3 lůžková chata. Sprcha a  WC  
společné v areálu (po rekonstrukci). 

Typ B – 4 lůžková chata s WC, umyvadlem, lednicí, varnou konvicí. 
Typ C – 6 lůžková chata s WC, umyvadlem, lednicí, varnou konvicí. 
Typ D - 4 lůžkový srub (2 ložnice) s WC, sprchou, vybavenou 
kuchyňkou.
Stravování: bez stravy. Možnost stravování v místní restau-
raci v areálu kempu.
Koupání: přírodní koupaliště v areálu kempu, nebo nedaleký 
čedičový lom. 

KONSTANTINOVY LÁZNĚ
Autokemp Larocca
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CENA ZA OSOBU, CHATU / POBYT
Období typ A  typ B typ C typ D

lůžko v chatě chata chata srub
pro 2-3 os. pro 4 os. pro 6 os. pro 4 os.

01.05.- 29.06. 190 1150 1590 1450
29.06.- 31.08. 250 1190 1750 1590
31.08.- 30.09. 190 1150 1590 1450
V ceně: 1x ubytování. Cena za osobu v chatě (typ A), 
pronájem celé chaty (typ B, C, D).

CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě dítě

1. a 2. os. 3. a 4. os. 3-12 l. 12 -18 l.
01.02.- 20.12. 690 490 330 390
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, parkovné.

CENA ZA OSOBU / POBYT
Období Rekreační pobyt Vodní hrátky

lůžko 3.os 4. os. lůžko
01.02.- 20.12. 650 590 550 1950
V  ceně: Rekreační pobyt – 1x ubytování, 1x snídaně, 
50% sleva do wellness, do krytého bazénu a na šlapadla. 
Cena je stanovena při pobytu na min. 3 noci, kratší pobyt 
za příplatek + 5 %.
Pobyt Vodní hrátky – 2x ubytování, 2x polopenze, 50% 
sleva do wellness (sauna, vířivka), zapůjčení lodiček 
a šlapadel na 60 min. zdarma.
U všech pobytů je v ceně místní poplatek a zdarma vstup 
do fitness a k venkovním bazénů.

Pozn.: na  místě se hradí místní poplatek 15 Kč/den. Pes 
za  poplatek 70 Kč/den, parkovné 50 Kč/den. Zapůjčení 
lůžkovin za poplatek 100 Kč/pobyt.

ORLICKÁ PŘEHRADA
Hotel U Jezera
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LIPNO NAD VLTAVOU
Lesní pension Kobylnice
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Příplatek (den): dospělý dítě 3-12 l.
Večeře 130 100

Příplatek (den): dospělý dítě do 6 let
Večeře 220 120

BONUS:
• Při pobytu na 7 nocí -  zdarma využívání

multifunkčního kurtu, zdarma lodičky a kola,
50 % sleva do wellness, do krytého bazénu

a na šlapadla 
• 7 nocí za cenu 6 nocí pro rodiny s dětmi
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Hotel se nachází v  romantickém prostředí údolí Svatý Petr 
v  nejkrásnější části Špindlerova Mlýna. Hotel sestává ze 
třech zrekonstruovanými budov kde hosté naleznou steako-
vý bar, restauraci s letní terasou, grilem a dětským koutkem. 
Dále je v  hotel dispozici wellness centrum, fitness, biliard 
a  školící a  jednací salonky. V  letních měsících je u  hotelu 
k dispozici venkovní bazén.
Ubytování: 2- lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV. Některé 
pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek. 
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost doobjednání 
večeří formou výběru z menu.
Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Na mís-
tě se hradí místní poplatek 21 Kč/den. Pes za  poplatek 
15 Kč/den.

Hotel je situován v malebné části České republiky 
na Šumavě v okolí Českého Krumlova, 10 km od rakouských 
hranic. Hotel nabízí odpočinek v přírodě okouzlující svou 
krásou v blízkosti největšího jezera České republiky - Lipna. 
Můžete si vychutnat procházky pěšky nebo na kolech, v letní 
sezóně jsou pořádány výletní plavby na parníku. Na své si 
přijdou milovníci rybolovu. Hostům je k dispozici restaurace 
se širokým výběrem jídel, letní zahrádka a vinárna. Pro 
aktivnější pobyt lze využít stolní tenis.
Ubytování: 2- a 3- lůžkový pokoj se sprchou, WC, TV 
a lednička. Možnost přistýlky. Je zde možnost ubytování 
ve 4- lůžkových rodinných pokojích (2x 2- lůžkový pokoj).
Stravování: snídaně. Možnost dokoupení večeří v CK i na místě.
Koupání: jezero Lipno (cca 2 km).
Pozn.: dítě do  3 let zdarma bez nároku na  služby. Pes 
za poplatek 120 Kč/ den. Na místě se hradí místní poplatek 
17 Kč /den.

LOUČOVICE
Hotel Lesní krčma
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CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě 3-12 l. 1/1 pokoj
01.02.- 28.04. 550 250 800
28.04.- 30.06. 450 250 650
30.06.- 01.09. 550 250 800
01.09.- 22.12. 450 250 650
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně.  
Příplatek (den): dospělý dítě 3-12 let
Večeře 110 70 

Wellness hotel Svornost je vzdálen cca  5 min. chůze 
od centra Harrachova a 10 min. od lanovky na Čertovu horu. 
V pětipatrové budově jsou k dispozici dva výtahy. V prvním 
patře hotelu se nachází recepce s denním i nočním provozem 
poskytující služby jako  např. směnárna, prodej nápojů, slad-
kostí, map, rezervace veškerých služeb hotelu a výletů. Dále 
je zde restaurace s barem, jídelní sál, společenská místnost, 
billiard. V  suterénu hotelu je situováno relaxační centrum 
- krytý bazén, stolní tenis, fitness, sauna, různé masáže 
a kosmetika. V zimním období je zde v provozu půjčovna lyží 
a lyžařských doplňků včetně úschovny lyží. V letních měsících 
pak půjčovna kol. Před hlavním vstupem do  hotelu jsou 
atrakce pro děti: houpačky, dřevěný hrad a velká houpačka 
pro dospělé. 
Ubytování: 2- lůžkové pokoje se sprchou a  WC, TV+SAT, 
telefonem, některé pokoje s balkonem.
Stravování: snídaně nebo polopenze dle typu pobytu. 
Snídaně i večeře jsou podávané formou bohatých švédských 
stolů.
Koupání: hotelový bazén.
Pozn.: dítě do 6 let zdarma bez nároku na služby. 
Domácí mazlíček za poplatek 200 Kč/den. Parkování na 

uzavřeném hotelovém parkovišti za poplatek 100 Kč/den. 
Místní poplatek je v ceně pobytů. Na kartu Harrachov Card 
je možné čerpat slevy na různé služby v regionu Harrachova 
(např. 20% sleva na lanovku na Čertovu horu).

HARRACHOV
Hotel Svornost
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CENA ZA OSOBU / DEN 
Období strava dospělý dítě 6-13 l. 1/1

lůžko přist. přistýlka pokoj
01.02.- 01.03. PP 1390 1150 450 1650
01.03.- 22.03. PP 1150 950 350 1290
22.03.- 18.04. PP 790 650 250 950
18.04.- 21.04. PP 890 750 290 1150
21.04.- 03.05. S 650 550 190 690
03.05.- 26.06. S 750 590 250 850
26.06.- 30.08. S 790 650 250 950
30.08.- 25.10. S 750 590 250 850
25.10.- 29.11. S 650 550 190 690
V ceně: 1x ubytování se stravou dle termínu (S = snídaně, 
PP = polopenze), zdarma vstup do hotelového bazénu, 
Harrachov Card.

CENA ZA OSOBU / POBYTOVÝ BALÍČEK
Období NÁVŠTĚVA ROZMAZLOVACÍ

U HRABĚTE  HARRACHA VÍKEND
01.03.- 18.04. 6890 2990
18.04.- 26.06. 7390 3250
26.06.- 30.08. 7790 3490
30.08.- 25.10. 7390 3250
25.10.- 29.11. 6750 2650
V ceně: NÁVŠTĚVA U HRABĚTE  HARRACHA – 7x ubytování, 
7x polopenze, 1x košíček ovoce na pokoj, 1x káva (čaj) 
a koláč, 1x perličková koupel, 1x masáž baňková, 2x oběd 
(nebo balíček), 1x jízda na bobové dráze, bazén a fitness, 
Harrachov Card.
ROZMAZLOVACÍ VÍKEND – 3x ubytování, 3x polopenze, 
1x košíček ovoce na pokoj, 1x perličková koupel, 1x 
aroma masáž částečná, 1x rašelina, denně bazén a fitness, 
Harrachov Card. Pro děti místo každé wellness procedury 
zmrzlinový pohár nebo koktejl.
Příplatek (den): dospělý dítě do 13 l.
Večeře 300 150

Rekreační střediska Intergast a Lenka ve Starých Splavech 
leží vedle sebe, v klidném prostředí na okraji lesa, v blízkosti 
písčitých pláží Máchova jezera. Okolí je ideální pro aktivní 
odpočinek - turistiku, cyklistiku, rybolov, minigolf, tenis, hou-
baření i historické památky (hrad Kokořín, zámek Sychrov). 
Ve středisku Intergast k dispozici restaurace, klubovna s TV, 
terasa, šipky, stolní tenis, ohniště, dětské hřiště, tenis, kužel-
ky, hřiště na volejbal, basketbal, bazén. Středisko Lenka – 
restaurace, společenská místnost s TV, ohniště s posezením, 
stolní tenis, hřiště na volejbal.
Ubytování: RS INTERGAST, 4- lůžková chatka, 2 lůžka v pří-
zemí, 2 lůžka v podkroví. Sprchy a WC společné v areálu. 
Přímotopný panel (za poplatek). Pobyt neděle - neděle.
RS LENKA, 5- lůžková chatka, 1x dvoulůžkový a 1x třílůž-
kový pokoj. Sprchy a  WC společné v  areálu. Každý pokoj 

lze obsadit samostatně. Předsíňka a  veranda je společná. 
Pobyty sobota - sobota.
Stravování: polopenze formou jednotného menu.
Koupání: Máchovo jezero (cca 900 m).
Pozn: dítě do  3 let zdarma bez nároku na  služby. Místní 
poplatek 12 Kč/den. Parkování za  poplatek 75 Kč/den 
na vyhrazeném parkovišti ve středisku. Neobsazené lůžko bez 
poplatku. U RS Lenka pobyt s nástupem v sobotu, u RS Inter-
gast pobyty s nástupem v neděli. Pobyt se psem není možný!
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STARé SPLAVY
RS Intergast a Lenka

CENA ZA OSOBU / DEN S POLOPENZÍ
Období dospělý dítě 3-7 l. dítě 7-12 l.
25.05.- 14.09. 450 250 350
V ceně: 1x ubytování, 1x polopenze.

Hotel leží v srdci Krkonoš, přímo ve středu lyžařského a turi-
stického střediska Benecko. Sportovní a rekreační středisko 
Benecko se rozkládá na západním svahu hory Žalý v nadmoř-
ské výšce 750 -1000 m.n.m. V hotelu naleznete nekuřáckou 
restauraci s WiFi připojením zdarma, dětskou hernu, stolní 
tenis, hernu s kulečníkem, se stolním fotbálkem a šipkami. 
Je zde také relaxační centrum s vířivkou a saunou. U hotelu 
je víceúčelové hřiště, jehož užívání mají hoteloví hosté zdar-
ma. V partnerském hotelu Star, který leží v těsné blízkosti 
hotelu Orion, mohou klienti využít širokou nabídku masáží, 
kosmetiky, pedikúru a manikúru. 

Ubytování: 2-, 3- a  4- lůžkové pokoje, které jsou útulně 
zařízené. Všechny pokoje jsou vybavené vlastním WC a kou-
pelnou, balkonem a  TV+SAT. Možnost zapůjčení dětské 
postýlky. 
Stravování: snídaně formou bohatých švédských stolů, mož-
nost doobjednání večeří formou 3- chodového menu.

Pozn: dítě do 3 let zdarma bez nároku na stravu. Na místě 
se hradí místní poplatek ve výši 19 Kč/den. Dětská postýlka 
za jednorázový poplatek 220 Kč/pobyt. Poplatek za psa 50 - 
100 Kč (podle velikosti). Parkování u hotelu zdarma.

BENECKO
Hotel Orion

ŠPINDLERŮV MLÝN
Hotel Esprit
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CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě 3-12 let
01.02.- 09.03. 650 390
09.03.- 04.04. 490 290
04.04.- 20.12. 450 250
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně.
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 l.
Večeře 110 70

Časová sleva: při objednání pobytu do 31.03.:
(platí pro pobyty v období 01.04. – 31.10.)

• 7 nocí za cenu 6 nocí
• 5 nocí za cenu 4 nocí

CENA ZA OSOBU / DEN
Období dospělý dítě 3-15 let 1/1

lůžko přistýlka pokoj
01.02.- 25.02. 890 450 1350
25.02.- 10.03. 750 390 1150
10.03.- 31.03. 590 290 890
31.03.- 28.04. 390 190 590
28.04.- 31.08. 590 290 890
31.08.- 30.11. 490 250 750
30.11.- 20.12. 390 190 590
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, parkovné.

BONUS: při pobytu od 5 nocí zdarma 1x vstup do sauny.
Příplatek (den): dospělý dítě do 15 l.
Večeře 200 100
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Wellness hotel je situován v  prostředí překrásné přírody  
Kralického Sněžníku. Hotel má  nadstandardně vybavené Well-
ness centrum s vnitřním bazénem a řadou léčivých a rehabilitač-
ních procedur (masáže, finská sauna, infrasauna, římské lázně, 
tepidárium, sluneční louka, rašelinové zábaly, suchá uhličitá 
lázeň, kyslíková terapie), které jsou poskytovány v  rámci po-
bytových balíčků. V hotelu je lobby bar, restaurace, letní terasa 
s grilem, noční klub, dětská  herna, dětské hřiště s houpačkami 
a prolézačkami, venkovní ohniště.
Přímo u hotelu je tenisový kurt, volejbalové hřiště a minigolf. Ho-
tel má ideální výchozí polohu pro cykloturistiku a pěší turistiku. 
Ubytování: pokoj standard (typ A) 2- až 4- lůžkový pokoj 
s koupelnou a WC, TV+SAT. Možnost až 2 přistýlek.
Pokoj Ekonom (typ B) 5- až 7- lůžkové pokoje se sprchou 
a WC, jednoduše vybavené pro nenáročné klienty.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 
formou tříchodového menu, Při doobjednání večeří zdarma 
odpolední káva nebo čaj s dezertem

Koupání: hotelový krytý bazén.
Pozn.: na  místě se hradí místní 
poplatek 16 Kč/den. Pes za  po-
platek 200 Kč/den. Parkování 
na hotelovém parkovišti zdarma.

Rodinný Hotel Skála se nachází v  údolí řeky Jizery přímo 
v  srdci Českého ráje. V  hotelu je k  dispozici nekuřácká res-
taurace s venkovní zastřešenou terasou, nabízející grilované 
speciality. V  hotelu mají hosté k  dispozici úschovnu kol, 
saunu, kulečník, stolní tenis, dětský koutek s  možností 
hlídání. V těsné blízkosti hotelu se nachází unikátní sportovně 
rekreační centrum Žlutá Plovárna na Malé Skále s půjčovnou 
lodí (kajaky, kanoe, rafty), horských kol, čtyřkolek a  spor-
tovních potřeb, hřiště na  „beach“ volejbal, antukový kurt 
na  nohejbal, dětské atrakce (trampolína, lezecká stěna) 
a největší lanové centrum v Libereckém kraji.
Ubytování: 1- až 4- lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV a Wifi 
připojením na internet.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení večeří 
formou výběru z menu.
Pozn.: dítě do 5 let zdarma (jako 3. osoba na pokoji) s nárokem 
na ubytování a stravu. Na místě se platí místní poplatek 12 
Kč/den. Parkování na hotelovém parkovišti 30 Kč/den. Pes za 
poplatek 90 Kč/den.

MALÁ SKÁLA
Hotel Skála
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CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ 
Období      dospělý dítě 5-12 let jako

1/2 1/3 1/4 1. a 2. os. 3. os. 4. os.
29.03.- 17.04. 650 590 550 450 390 390
17.04.- 27.09. 750 690 650 550 490 450
27.09.- 28.10. 650 590 550 450 390 390
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, dětský koutek, úschovna kol.

CENA ZA OSOBU / Pobyt Hýčkání v Českém ráji 
Termín dospělý dítě 5-12 l.
09.04.- 19.04. 1990 1390
19.04.- 30.06. 2550 1850
01.09.- 01.10. 2550 1850
01.10.- 30.10. 1990 1390
V ceně: 3x ubytování, 3x snídaně, uvítací přípitek, 1x vstupenka 
na zámek Sychrov nebo do dolomitových jeskyní Bozkov, 1x 
regenerační masáž, částečný zábal rašelinový nebo medový.
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 l.
Večeře 140 70

Komplex je situován v srdci Vysočiny v obci Vílanec u Jihlavy. 
Vznikl přestavbami bývalého vodního mlýna a selského dvo-
ra. Skládá se ze dvou ubytovacích domů vzdálených od sebe 
cca 170 m. Součástí komplexu je stylová restaurace, lobby 
bar s galerií a krbem, letní terasa u pstruhového rybníčku, 
dále bowling s animací, elektronické šipky, biliard, stolní te-
nis, stolní fotbal, půjčovna a úschovna cyklistických kol, nový 
tenisový areál s antukovými kurty. Pro děti je zde chatička 
na  hraní, skluzavka, houpačka, pískoviště. Ke  koupání lze 
využít dětský bazén a přírodní koupací rybníček v Mlýnhotelu 
1 nebo venkovní bazén (8 x 4,5m) v Mlýnhotelu 2. V prázd-
ninových měsících (červenec, srpen) se konají  pravidelné 
hry a  soutěže pro děti (např. prázdninová dílna, maškarní 
rej, organizované rybaření apod.), hudební a taneční večery 
pro dospělé. 

Ubytování: Mlýnhotel I  a  II: 2-, 3- a  4- lůžkové pokoje se 
sprchou (vanou) a WC, TV, telefonem a Wi-Fi připojením.

Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení 
večeří formou 3-chodového menu (dětského menu pro děti 
od 4-8 let)
Pozn.: dítě do 4 let se snídaní bez nároku na lůžko zdarma. 
Parkování v areálu zdarma. Pobyt se psem bez poplatku.

VÍLANEC U JIHLAVY
Mlýn hotel

CENA ZA OSOBU / POBYT 
Období dospělý dítě 4-8 l. 8-12 l.
01.02.- 20.12. 490 190 330
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, místní poplatek. 
Zdarma vstup do venkovního bazénu (v letních měsících). 
Organizované zábavné hry pro děti a taneční večery (pouze 
v červenci a v srpnu).
Příplatek (den): dospělý dítě do 8 l. dítě 8-12 l.
Večeře 150 60 100
BONUS: u pobytu na 7 nocí 1x hodina bowlingu zdarma 

(vždy na jeden pokoj).
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Rekreační areál Motýlek se nachází nedaleko Moravské 
Třebové v  překrásné rekreační oblasti Svojanova. Okolí 
areálu nabízí množství kulturně zajímavých míst, hus-
tou síť turistických stezek, kvalitní cyklotrasy zejména 
pro horská kola, koupaliště, možnost rybaření, v  zimě 
za  dobrých sněhových podmínek běžecké tratě a  30 km 
od  areálu je lyžařský vlek. Možnost jízdy na  koni. Lety 
horkovzdušným balónem, popř. sportovním letadlem. 
Areál nabízí celoroční ubytování v kompletně vybavených 
chatkách s terasou a krbem s možností grilování. Součástí 
areálu je parkoviště, víceúčelové hřiště, centrální bazén 
(letní sezona), altán s občerstvením (letní sezona). 
Ubytování: chata pro 4 os. - ložnice se 4 lůžky (2x pa-
landa), vybavená kuchyň, sprcha a  WC, TV, terasa s  po-
sezením a grilem.

Chata pro 6 os. - ložnice se 4 lůžky a obývací pokoj se 
2 lůžky, vybavená kuchyň, sprcha a WC, TV, terasa s po-
sezením a grilem. Možnost ubytování i v chatě pro 6 nebo 
10 osob. 
Stravování: bez stravy, možnost vlastního vaření. 
V letní sezoně je možnost stravování ve stánku s rychlým 
občerstvením v areálu.
Koupání: venkovní bazén v areálu pro ubytované zdarma.

Pozn.: při nástupu se vybírá vratná kauce ve výši 2.000 
Kč/velká chata, 1.000 Kč/malá chata - na případné škody, 
zaplacení spotřeby el.energie za  každou chatu. Zbytek 
nepoužité kauce se vrací zpět. Pobyt se psem není možný.

SVOJANOV
RA Motýlek

CENA ZA CHATU / POBYT
Období chata pro 4 os. chata pro 6. os.
01.02.- 29.06. 1190 1850
29.06.- 31.08. 1390 2100
31.08.- 20.12. 1190 1850
V ceně: 1x pronájem chaty, lůžkoviny, místní poplatek.
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VELKÁ MORAVA
Horský hotel Prometheus

U všech pobytů je zdarma vstup
do hotelového bazénu a whirlpoolu

 mezi 10.00 – 16.00 hod.

CENA ZA OSOBU / POBYT
Období VÍKEND RELAX RELAX

TÝDENNÍ
SENIORSKÝ
od 60 letPROMETHEUS NA 3 NOCI

v týdnu o víkendu v týdnu o víkendu
16.03.- 20.12. 1150 1590 1690 2350 4250 4250
V ceně: VÍKEND PROMETHEUS - 2x ubytování, 2x snídaně, 1x perličková koupel, 1x 
kyslíková terapie, 1x rašelinový zábal.
POBYT RELAX NA 3 NOCI - 3x ubytování, 3x snídaně, ovoce na pokoji při příjezdu, 
1x parní aroma lázeň, 1x perličková koupel, 1x kyslíková terapie, 1x rašelinový 
zábal, 1x klasická masáž částečná. Pobyt o víkendu čtvrtek – neděle, pobyt v týdnu 
neděle – středa.
TÝDENNÍ RELAX - 7x ubytování, 7x snídaně, přípitek na přivítanou, 1x parní aroma 
lázeň, 1x suchá uhličitá koupel, 1x perličková koupel, 3x kyslíková terapie, 1x 
masáž celého těla.
SENIORSKÝ POBYT - 5x ubytování, 5x plná penze, ovoce na pokoji při příjezdu, 2x 
perličková koupel, 2x kyslíková terapie, 1x masáž celého těla, 2x rašelinový zábal.  
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 l.
Večeře 170 110
1/1 pokoj 390 -

Beskydský hotel Relax se nachází na severní Moravě, na okra-
ji malebného valašského městečka Rožnova pod Radhoštěm. 
Je situován na jižní stráni uprostřed lesoparku asi 20 minut 
pěší chůze z centra města. V oblasti Beskyd je řada možností 
pro cyklistiku a  turistiku. Areál hotelu nabízí možnost spor-
tovního vyžití ve fitcentru, na tenisových kurtech, ve vnitřním 
a venkovním bazénu, kuželně, na minigolfu a dětském hřišti. 
Hotel je rovněž kompletně vybaven pro wellness služby.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj s  koupelnou a WC, TV, balko-
nem. Možnost přistýlky pro dítě.
Stravování: snídaně nebo polopenze dle pobytu. Snídaně 
formou bufetu, večeře výběrem z menu. 

Pozn.: dítě do  4 let zdarma bez nároku 
na  služby. Na  místě se hradí místní poplatek 
15 Kč/den. Poplatek za psa 200 Kč/den. Hotelo-
vá garáž za poplatek 200 Kč/den.
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Hotel Relax

U všech pobytů je zdarma vstup do bazénu a parkoviště.

CENA ZA OSOBU / DEN  
Období Hotelový Relax víkend Pohodová dovolená   

dosp. dítě 4-12 l. osoba dosp. dítě 4-12 l.
lůžko přist. lůžko lůžko lůžko přist.

01.02.- 20.12. 750 350 1990 4190 2690 2190
V ceně: Hotelový pobyt – 1x ubytování, 1x snídaně.
Relax víkend – 2x ubytování, 2x polopenze, 1x bylinková vířivá 
masáž, 1x uhličitá koupel. Pobyt pátek – neděle.
Pohodová dovolená – 5x ubytování, 5x polopenze. Pobyt lze 
prodloužit až na 7 nocí, cena na dotaz v CK.

BONUS: 6 nocí za cenu 5 nocí

Příplatek (den): večeře  + 150 Kč
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Hotel je situován na břehu Vranovské přehrady v překrásné 
přírodě Jižní Moravy. Svým zázemím a poskytovanými služ-
bami je vhodný pro rodinou rekreaci. Hotel má vlastní well-
ness centrum, kde naleznete saunu, infrasaunu, solarium 
a  relax centrum s nabídkou masáží. Pro sportovní vyžití je 
v areálu k dispozici posilovna, squash, stolní tenis, půjčovna 
horských kol, tenisový kurt, volejbalové hřiště, nohejbalové 
hřiště, minigolf a golfové patoviště s umělým povrchem. 
Ubytování: 2- lůžkové nově zrekonstruované pokoje se spr-
chu a WC, TV+SAT, chladničku, telefonem a balkonem s vý-
hledem na přehradu. Pokoje jsou s možností přistýlky. Ně-
které pokoje jsou v předsíňce propojeny spojovacími dveřmi 
a jsou tak vhodné pro rodiny. Veškeré pokoje jsou nekuřácké, 
stejně tak prostory v hotelu. Za poplatek je k dispozici dětská 
postýlka, WIFI připojení a jednorázové naplnění minibaru.

Stravování: Snídaně formou bufetu v hotelové jídelně. V pří-
padě dokoupení polopenze jsou večeře servírované výběrem 
ze tří jídel, objednávané vždy den předem. 
Koupání: přímo před hotelem (cca 50 m)  se nachází písčitá 
pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodným i pro nejmenší 
děti. Na pláži je také půjčovna lodiček a šlapadel. Ve vzdále-
nosti 100 m od hotelu je tobogán.

Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Na místě 
se hradí místní poplatek cca 10 Kč/den. Parkovné za popla-
tek 40 Kč/den. Pobyt se psem možný pouze po předchozí 
domluvě za 150 Kč/den.

Hotel rodinného typu ležící v krásném přírodním prostředí, 
do kterého se budete rádi vracet, má dokonalé zázemí pro 
rekreaci za každého počasí. Hotel má relaxační centrum (ba-
zén se slanou vodou a protiproudovým plaváním, whirlpool, 
souny). Nabízí spoustu aktivit pro děti (dětský koutek, hou-
padla, skluzavky, pískoviště, zookoutek). V hotelu je také fit-
ness, půjčovna kol, venkovní bazén 11 x 5 m, tenisový kurt, 
volejbalové a streetball hřiště. Letní zahrádka v hotelovém 
atriu s ohništěm a vyhlídková terasa.
Ubytování: 2- až 4- lůžkové nově zrekonstruované pokoje 
Classic se sprchou a  WC, TV+SAT, telefonem. Možnost uby-
tování v rodinných studiích (2x 2- lůžkové pokoje se společnou 
chodbičkou). Možnost ubytování v  nové části hotelu ve  2- 
lůžkových pokojích Superior (sprcha, WC, TV, telefon, lednice, 
trezor, balkon) za příplatek.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení 
večeří – tříchodová, výběr ze 3 menu.
Koupání: nový venkovní zážitkový bazén s dohřívanou sla-

nou vodou, s masážní lavicí, perličkou a chrličem.
Pozn.: dítě do 3 let zdarma s nárokem na snídani bez lůžka. 
Dětská postýlka na objednávku zdarma. Dětská cena platí při 
pobytu s 2 dospělými. Pes za poplatek 150 Kč/den. Na místě se 
hradí místní poplatek 15 Kč/den. Parkování u objektu zdarma.   

BLANSKO
Hotel Panorama
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CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě  3-12 let

v 1/2 v 1/3 v 1/4 v 1/3 v 1/4
01.02.- 22.12. 850 790 690 650 550
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, venkovní bazén, 
úschova kol, parkování u hotelu, v červenci a srpnu 
animační program (diskotéka, promítání, grilování, 
táborák, aerobik atd.), zookoutek pro děti.

CENA ZA OSOBU / WELLNESS POBYT
Období POHLAZENÍ TĚLA A DUŠE

dospělý dítě 3-12 l.
01.02.- 18.04. 2550 1890
18.04.- 21.04.* 4290 3250
21.04.- 20.12. 2550 1890
V ceně: pobyt Pohlazení těla i  duše - 2x ubytování, 
2x snídaně, 1x vstup na 2 hod. do wellness centra, 
1x základní procedura dle výběru, 1x zapůjčení holí na 
Nordic Walking + základní instruktáž s doporučením tras, 
1x 1 hod. v hotelové tělocvičně. Bonus – 1x denně vstup 
na 1 hod. do bazénu se slanou vodou a whirlpoolu, nebo 
do nového venkovního bazénu, zapůjčení županu.
Velikonoční pobyt* - 3x ubytování v pokojích Superior, 
3x polopenze, 2x vstup na 2 hod.  do wellness centra, 
2x základní procedura dle výběru, 1x kulturní nebo taneční 
večer, Bonus – každý den vstup na 1 hod. do bazénu se 
slanou vodou a whirlpoolu, zapůjčení županu.

Příplatek (den): dospělý dítě do 12 let
1/1 pokoj 350 -
Večeře 240 170
Pokoj Superior 190 -

Známá rekreační oblast Radějova se nachází na jižní Moravě, 
v malebném údolí chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, 
jen 9 km od města Strážnice. Rekonstruovaný hotel Radějov 
(dříve RZ Letka) se nachází v blízkosti přehradní nádrže Luči-
na a tvoří 2 ubytovací objekty - hlavní budova a depandance. 
K dispozici je restaurace a bar s letní terasou, hřiště na tenis 
či volejbal, dětské hřiště a minigolf. Dále jsou v obou budo-
vách společenské místnosti, učebny, stolní tenis a herny pro 
děti, kulečník. Relax-centrum se saunou a bazénem 2 x 3 m, 
odpočívárnou, posilovnou a soláriem v hlavní budově. 
Ubytování: hlavní budova, 2- a 3- lůžkový pokoj standard 
(původní) se sprchou a WC (TV za příplatek). Možnost uby-
tování v rodinných studiích standard (2x 2- lůžkové pokoje 
se společnou koupelnou a WC). Některé pokoje a studia mají 
balkon (za příplatek). Dále je možné ubytování v rekonstru-
ovaných pokojích Superior (za příplatek), pokoje jsou 2- a 3- 
lůžkové se sprchou a WC, TV. Některé pokoje s balkonem 
Depandance: skromné 2- až  4- lůžkové  pokoje vybavené 
umyvadlem. Toaleta, koupelna a sprchy jsou společné na pa-
tře. Depandance je situována cca 20 m od  hl. budovy a  je 
v provozu pouze přes letní sezonu tj. v období 28.06. - 30.08.

Stravování: : snídaně nebo polopenze dle pobytu. Snídaně 
jsou formou bufetu, večeře výběrem ze 3 jídel.
Koupání: přehradní nádrž Lučina (cca 200 m od hotelu).

RADĚJOV – LUČINA
Hotel Radějov
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Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Na místě 
se hradí místní poplatek 7 Kč/den. Pes za poplatek 100 Kč/
den. Dětská postýlka za poplatek 50 Kč/den. TV na pokoj 
za poplatek 50 Kč/den.

CENA ZA OSOBU / POBYT SE SNÍDANÍ
Období nocí Hlavní budova Depandance

dosp. dítě 3-15 l. dosp. dítě 3-15 l.
01.02.- 18.04. 1 490 250 - -
17.04.- 21.04. 4 2850 1650 - -
21.04.- 28.06. 1 490 250 - -
28.06.- 30.08. 1 490 250 290 150
30.08.- 20.12. 1 490 250 - -
V ceně: ubytování se snídaní dle počtu nocí v tabulce.
V  ceně velikonočního pobytu*: 4x ubytování s polopen-
zí,  program včetně ochutnávky zabijačkových specialit, 
vstupenka na zábavu s lidovou muzikou (druhá večeře, 
0,7 l vína, káva nebo čaj).

CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ 
Období dospělý dítě  3-12 l. 1/1

lůžko přist. lůžko přist. pokoj
07.04.- 28.06. 550 350 490 290 590
28.06.- 24.08. 650 390 550 350 690
24.08.- 26.10. 550 350 490 290 590
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně.

CENA ZA OSOBU / Seniorský pobyt (od 50 let)
Období Hlavní budova

senior dítě do 15 l.
01.02.- 28.03. 2990 1890
28.03.- 29.06. 2990 1890
29.06.- 31.08. 3850 1950
31.08.- 20.12. 2990 1890
V ceně: 7x ubytování, 7x polopenze, 1x káva nebo čaj 
(mimo období 29.06.- 31.08.). U tohoto pobytu se 
neúčtuje neobsazené lůžko v pokoji a pes je bez poplatku.

Příplatek (den): dospělý dítě do 15 l.
Večeře nebo oběd 120 60
Pokoj s balkonem 30/os. -
Rekonstruovaný pokoj (superior) 120/os. -
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Penzion se nachází přímo v areálu břeclavského zámku, 
ve velmi klidném prostředí a to jen 500 m od centra. V okolí 
penzionu je k dispozici koupaliště s tobogány, krytý bazén, 
squash, sauna, posilovna, tenisové kurty.  Přímo od  pen-
zionu vedou cyklostezky do  Lednicko-valtického areálu. 
Za návštěvu stojí také zámky v Mikulově (cca 22 km), Ledni-
ci (cca 8 km), dále Pavlovské vrchy (cca 25 km) či Mikulčice 
(cca 20 km). Součástí penzionu je vinárna v historickém 
stylu z původních zámeckých sklepů z 11. a 16. století. 
Zde můžete ochutnat oblastní i archivní vína, o víkendu se 
tu pořádají diskotéky. V penzionu je k dispozici stolní tenis, 
půjčovna kol, úschova vlastních kol za  poplatek. Možnost 
posezení a grilování u krbu. 
Ubytování: 2-, 3- a 4- lůžkové pokoje se sprchou a WC. Wifi 
a internet zdarma. Možnost zapůjčení TV na pokoj za příplatek.

Stravování: bez stravy, možnost doobjednání snídaní 
výběrem z menu.
Koupání: koupaliště s tobogány (cca 700 m), krytý bazén 
(cca 800 m). 
Pozn.: dítě do 1roku zdarma bez nároku na služby zdarma. 
Dítě 1 – 3 roky bez nároku na lůžko platí pouze snídani 50 
Kč/den. Dětská postýlka za poplatek 100 Kč/den. Domácí 
zvíře 70 Kč/den. Na místě se hradí místní poplatek cca 15 
Kč/den. Úschova kol 10 Kč/ks. na den.  

BŘECLAV
Zámecký penzion Rotunda

CENA ZA OSOBU / DEN 
Období dospělý dítě 3-12 l.

1. a 2. os. 3. a 4. os. 3. a 4. os.
01.02.- 20.12. 450 350 250
V ceně: 1x ubytování.
Příplatek (den): osoba
Snídaně 90
TV na pokoj 50
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Penzion leží v  obci Chvalatice 3 km od Bítova nad roman-
tickým údolím jedné ze zátok Vranovské přehrady. Penzion 
má vlastní recepci, stylovou restauraci s  venkovní terasou 
a  krbem. Příjemnou atmosféru dotváří okrasné jezírko. 
Ve druhé polovině se nachází bazén 3 x 6 metrů. K dispozici 
je parkoviště, dětské hřiště, které je možno využít na míčové 
hry, ohniště s posezením. Penzion je vhodný pro rodiny s dět-
mi, školy v přírodě, firemní akce, pro milovníky pěší turistiky 
a cykloturistiky, možnost úschovny kol.
Ubytování: 2- a  3- lůžkové pokoje se sprchou a  WC, TV, 
některé s balkonem.
Stravování: polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře 3- 
chodové menu výběrem ze 2 jídel.
Koupání: malá pláž ve  Chvaletické zátoce (cca 500 m), pláž 
v Bítovské zátoce (cca 3 km), nebo v bazénu na terase penzionu. 

Pozn.: dítě do 2 let zdarma bez nároku na služby. Na mís-
tě se hradí místní poplatek 8 Kč/den (osoby od 18 do 70 
let). Domácí mazlíčci mají pobyt zdarma, ale do restaurace 
a k bazénu mají vstup zakázaný. V termínech kde je uvedena 
cena za 1 noc je min. délka pobytu 2 noci.

VRANOVSKÁ PŘEHRADA – CHVALETICE
Penzion Nova

VRANOV NAD DYJÍ
Hotel Volareza – Vranov

CENA ZA OSOBU / POBYT S POLOPENZÍ
Období nocí dospělý dítě 2-10 l. 1/1

lůžko 3.os. pokoj
12.04.- 17.05. 1 450 350 650
17.05.- 21.06. 1 550 450 750
21.06.- 23.08. 7 4350 3650 6090
23.08.- 13.09. 1 550 450 750
13.09.- 01.11. 1 450 350 650
V ceně: ubytování s polopenzí na počet nocí dle termínu v 
tabulce, parkovné, úschova kol.

BONUS: 2x za pobyt zdarma zapůjčení kola na den
(pouze u pobytu na 7 nocí).

Příplatek (den): dospělý dítě 3-12 l.
Večeře 110 80
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Chata se nachází v krásném prostředí národního parku 
Malá Fatra v centru střediska - Vrátná Dolina, jednoho 
z největších na  Slovensku. V chatě je k dispozici kavárna, 
bar, společenská místnost s TV, biliár, posilovna a půjčovna 
horských kol.
Ubytování: Pokoj typu A – 1 a 2 lůžkový pokoj se sprchou 
a WC, TV+SAT. Možnost přistýlky. nebo 1- lůžkový pokoj se 
sprchou a WC a možností přistýlky, TV+SAT.
Pokoj typu B – 2 až 6 lůžkový pokoj, TV+SAT, možností 
přistýlky, sprchy a WC společné na patře.
Stravování: bez stravy. Možnost dokoupení snídaní formu 
bufetu nebo večeří výběrem z menu.
Koupání: v sezóně krytý bazén v hotelu Boboty (cca 3 km). 
Termální koupaliště Bešeňová (cca 30 km).
Pozn.: dítě do 4 let bez nároku na služby zdarma. Pes s očkovacím 
průkazem 9 Eur/den. Na místě se hradí místní poplatek 0,60 
Eur/den. Parkování u hotelu zdarma. Pobyt na min. 3 noci.

VRÁTNÁ DOLINA
Horský hotel Sokolie
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CENA ZA OSOBU / DEN  
Období pokoj s SWC pokoj bez SWC

dospělý dítě 4-12 l. dosp. dítě 4-12 l.
lůžko přist. lůžko přist. lůžko lůžko

01.02.- 20.03. 650 490 490 490 450 350
20.03.- 10.06. 450 250 350 250 350 250
10.06.- 16.09. 790 350 350 350 350 290
16.09.- 22.12. 450 250 350 250 350 250
V ceně: 1x ubytování.
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 let
Snídaně 130 100
Večeře 230 160

Hotel je situovaný v překrásné scenérii Národního parku Nízké Ta-
try v nadmořské výšce 700 m, při vstupu do Jánské doliny, která 
patří k nejkrásnějším nízkotatranským dolinám. Hotel leží na kon-
ci obce Liptovský Ján, která je jednou z nejatraktivnějších lokalit 
rázovité oblasti Liptov. Právě díky bohatému výskytu termálních 
a minerálních pramenů je Liptovský Ján oblíbeným místem i pro 
lázeňské pobyty. Hotel disponuje venkovním a vnitřním bazénem 
právě se zmiňovanou termální vodou z Rudolfova pramene.
Ubytování: 1- a 2- lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV+SAT, 
rádiem, telefonem, trezorem, u  většiny pokojů je balkon. 
Možnost ubytování ve větších 4- lůžkových rodinných pokojích. 
Stravování: polopenze. Snídaně formou teplého a studené-
ho bufetu, večeře servírované s výběrem ze 3 - 5 jídel. dítě 
do 3 let zdarma bez nároku na služby. 
Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na  služby. Místní 
poplatek cca 1 Eur/den se hradí na místě. Pes za poplatek 
10 Eur/den. Při vyprodání 1- lůžkových pokojů lze ubytovat 
1 osobu ve 2- lůžkovém pokoji za příplatek 200 Kč/den.

LIPTOVSKÝ JÁN
Hotel Máj
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CENA ZA OSOBU / DEN S POLOPENZÍ
Období min. dospělý dítě 3-15 let dítě 3-8 l.

nocí lůžko přist. lůžko přist. přist.
01.02.- 15.02. 2 1090 890 790 550 zdarma
15.02.- 08.03. 2 1150 950 790 590 zdarma
08.03.- 29.03. 2 1090 890 790 550 zdarma
29.03.- 18.04. 2 990 790 690 490 zdarma
18.04.- 21.04. 3 1390 1150 990 690 zdarma
21.04.- 03.05. 2 990 790 690 490 zdarma
03.05.- 31.05. 2 1090 890 790 550 zdarma
31.05.- 28.06. 2 1150 950 790 590 zdarma
28.06.- 01.09. 2 1390 1150 990 690 zdarma
01.09.- 27.09. 2 1150 950 790 550 zdarma
27.09.- 13.12. 2 1090 890 790 550 zdarma
V ceně: 1x ubytování, 1x polopenze, volný vstup do hote-
lového bazénu a 1x za pobyt na letní koupaliště u hotelu.

LETNÍ BONUS: (pro období 29.06.- 31.08.)
Dětský animátor, vodní gymnastika, petang, minidisco, 

karaoke, zábavné kvízy, klubové tance, Hwai párty, při pobytu 
od 3 nocí neomezený vstup na letní termální koupaliště.

DÍTĚ ZDARMA:
dítě 3-8 let zdarma s nárokem na přistýlku a polopenzi.
(Platí pro ubytování s 2 dospělými a vždy jen jedno na pokoj.)

Penzion se nachází v sedle Čertovica (1238m). Pro náruživé 
turisty je zde velké množství turistických chodníků a lesních 
cest. Populární je sběr lesních plodů . V blízkosti Čertovice 
se nacházejí dvě velmi atraktivní jeskyně. Hostům je k dis-
pozici restaurace, salónek s TV a videem, denní bar, sauna, 
hydromasáže a fitness. Pro kuřáky je vyhrazena vstupní hala 
s denním barem. Ubytování je možné taktéž v depandanci 
„Penzion STIV“ vzdálené cca 70 m.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC s možností 
1-2 přistýlek. Pro rodiny je možné ubytování v tzv. buňce, 
kde dva pokoje mají společné příslušenství. Na pokojích je 
zákaz kouření.
Stravování: polopenze. Snídaně kontinentální rozšířená, 
večeře výběrem ze dvou menu.
Koupání: blízké termální vody Liptovského Jána, kryté ba-
zény, či koupaliště v Krpáčově.

Pozn.: dítě 3 let za poplatek 70 Kč/den bez nároku na služby. 
Na místě se hradí místní poplatek 1 Eur/den. Pes za poplatek 
3 Eur/den.

Wellness hotel Grand**** se nachází na úpatí Chopku, nej-
známějšího vrcholu Nízkých Tater, jen pár kroků od  letních 
a  zimních aktivit. Hotel je situovaný jen pár metrů od dolní 
stanice sedačkové lanovky. Dokonalé uvolnění a relax po dni 
stráveném na horách najdete ve wellness centru, kde na vás 
čeká komplex saun, různých regenerečních procedur a venkov-
ní vířivky přímo pod širým nebem. Fitness, relaxační bazén 
s perličkou, tryskami a protiproudem, adventurní sprchy, ma-
sáže či péče o pleť je jen část z příjemných zážitků, které si 
ve wellness centru můžete vychutnat. 
Stravování je poskytováno v  příjemné stylové restauraci na-
bízející domácí i  zahraniční kuchyni. Součástí je také nový 
lobby bar s  výhledem na  terasu, která se v  letních měsících 
využívá ke grilování. Je zde i obchodní zóna včetně půjčovny 
sportovního vybavení.

Ubytování: Pokoj standard: 1- a 2- lůžkové pokoje s koupel-
nou a WC, TV+SAT, minibarem a telefonem. 
Pokoj DeLux (Mountain): nově zrekonstruované 1- a 2- lůžkové 
pokoje s koupelnou a WC, TV+SAT, minibarem a telefonem.  
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost doobjednání 
večeří formou výběru z menu. 

ČERTOVICA - VYŠNÁ BOCA
Horský penzion STIV

JASNÁ
Wellness hotel Grand

Sleva 10 % při pobytu na 7 a více nocí.
(Platí pro období 30.04.- 24.11.)

CENA ZA OSOBU / POBYT S POLOPENZÍ
Období min. dospělý dítě 3-12 let

nocí lůžko přist. lůžko přist.
01.02.- 09.03. 4 650 490 490 290
09.03.- 01.04. 3 590 450 450 290
01.04.- 30.04. 2 450 290 290 250
30.04.- 30.06. 2 550 350 350 290
30.06.- 02.09. 2 590 390 450 350
02.09.- 20.12. 2 550 350 350 290
V ceně: 1x ubytování, 1x polopenze, parkovné.

CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě 6-15 let

lůžko přist. 3. os. 4. os.
01.05.- 27.06. 890 750 100 890
27.06.- 16.09. 950 790 100 950
16.09.- 31.10. 890 750 100 890
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, denně vstup na 3 hod. 
do hotelového wellness.

Prázdninová vesnička se nachází v  bezprostřední blízkosti 
známého aquaparku Tatralandia s  celoročním provozem. 
Vesnička je tvořena bungalovy a  apartmány rozdělenými 
podle stylu do několika osad. Každá osada je vybavena ven-
kovním krbem (ohništěm), dětským hřištěm a sportovišti. Je 
zde tenisové hřiště s umělým osvětlením, volejbalová a bas-
ketbalová hřiště, stolní tenis, ruské kuželky, bowling, dětský 
minigolf aj. V areálu je půjčovna sportovních potřeb (horská 
kola, kolečkové brusle aj.).
Ubytování: ubytování je poskytováno v apartmánech a bun-
galovech. Každý apartmán a bungalov má obytnou místnost, 
TV+SAT, Wifi připojení, rádio, telefon, kuchyňský kout 
s chladničkou a základním nádobím, sprchu s WC, elektrické 
topení, a letní terasu. Některé apartmány a bungalovy mají 
vnitřní krb (použití krbu za příplatek na místě). K vybavení 
patří také ložní prádlo a osušky.
Typ A apartmány 4 + 1 (v  řadovém domě) pro 4 osoby 
s možností 1 přistýlky. Apartmán má 4 lůžka v patře, v příze-
mí je kuchyňka a obývací místnost. 

Typ B bungalov 3+1 (přízemní, samostatně stojící) pro 3 
osoby s možností 1 přistýlky. V bungalovu je ložnice se 3 
lůžky a obývací místnost, kuchyňka a sprcha s WC. 
Stravování: snídaně formou bufetu.
Koupání: Aquapark Tatralandia. Některé bazény jsou s ter-
mální minerální vodou čerpanou přímo z pramene. V kom-
plexu je 8 celoročních bazénů z  toho 6 bazénů s  termální 
vodou včetně vodních atrakcí. Dále 3 letní bazény, plavecký 
bazén, dětský bazén a  bazén s 21 atrakcemi. V  areálu je 
celkem 30 tobogánů.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Holiday Village, Tatralandia

CENA ZA OSOBU / POBYT
Období apartmán/bungalov – při obsazení

4 os. 3 os. 2 os. přist.
01.02.- 15.03. 950 1250 1490 350
15.03.- 17.04. 850 1150 1290 350
17.04.- 21.04. 950 1250 1550 350
21.04.- 01.05. 850 1150 1290 350
01.05.- 27.06. 850 1150 1350 350
27.06.- 16.09. 990 1290 1550 350
16.09.- 31.10. 850 1150 1350 350
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, parkovné.

Příplatek (den): dospělý dítě 6-15 l.
Večeře 380 160
Pokoj DeLux 350 -
1/1 pokoj 750 -
1/1pokoj DeLux 1450 -

Příplatek (den): osoba dítě do 6 l.
Celodenní vstupenka do aquaparku 380 zdarma

Časová sleva: - 10 % při objednání
a uhrazení pobytu do 28.02.

(Platí pro pobyt v období 01.05. – 31.10.)

Časová sleva: - 10 % při objednání
a uhrazení pobytu do 28.02.

(Platí pro pobyt v období 01.05. – 31.10.)

Pozn.: na místě se hradí vratná kauce na zařízení apartmá-
nu nebo bungalov ve výši 100 Eur/pobyt a místní poplatek 
ve výši 1 Eur/osoba na den. Pobyt se psem není možný !

Pozn.: dítě do 6 let na přistýlce zdarma. Na místě se hradí 
místní poplatek 1 Eur/den. Parkování u hotelu zdarma.
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Hotel se nachází v centru Tatranské Lomnice, nedaleko lanov-
ky na Skalnaté Pleso. Svou polohou umožňuje návštěvníkům 
podnikat výlety po celé oblasti Vysokých Tater a poskytuje řadu 
lyžařského a turistického vyžití. Hotelovým hostům je k dispozi-
ci stylová restaurace, kavárna, bar, wifi připojení v hotelové re-
cepci, dětský koutek, stolní tenis, biliard, půjčovna sportovních 
potřeb a lyžařské výstroje. K relaxaci je možné v hotelu využít 
saunu, masáže a fitness.
Ubytování: 2- lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV + SAT, te-
lefon a rádio. Možnost přistýlky pouze na pokoji s balkonem. 
Pokoje s balkonem jsou situované na jižní stranu. Ubytování je 
také možné v rekonstruovaných pokojích Superior. 
Stravování: snídaně nebo polopenze dle typu pobytu. Snídaně 
i večeře podávané formou teplého a studeného bufetu.
Pozn.: dítě do 5 let zdarma bez nároku na služby. Na místě se 
hradí místní poplatek 1 Eur/den. Parkování u hotelu zdarma.
Pes za poplatek 8 Eur/den.

Štrbské Pleso je nejvýše položenou oblastí na Slovensku. 
Hotel FIS je situován v centru lyžařského a sportovního cen-
tra v nadmořské výšce 1346 m u vstupu do Mlýnické doliny 
nedaleko jezera Štrbské pleso. Hotel se úrovní ubytování a 
službami řadí k nejlepším ve Vysokých Tatrách. K dispozici 
je zde restaurace, bar, sauna, posilovna, solárium, masáže 
(ruční i vodní), a relaxační centrum. 
Ubytování: typ A  (pokoj) 2- až 3- lůžkový pokoj v hlavní 
budově se sprchou a WC, TV + SAT, rádiem. Některé 
s možností přistýlky. 
Typ B (bungalov) 2- lůžkový bungalov se sprchou a WC, 
TV a rádiem, možnost přistýlky. Bungalovy jsou vzdáleny 
cca 20 m od  hotelu. Dále potom spojovací chodbou 
do areálu hotelu.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost doobjednání 
večeří podávaných formou bufetu.

ŠTRBSKé PLESO
Hotel FIS
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CENA ZA OSOBU / DEN
Období Pokoj Bungalov

dosp. dítě 6-12 l. 1/1
strava lůžko přist. přist. pokoj lůžko přist.

01.02.- 15.03. PP 1550 1290 850 2550 1350 1150
15.03.- 16.04. PP 1290 1090 690 2090 1150 950
16.04.- 21.07. PP 1650 1350 890 2750 1490 1250
21.04.- 30.04. PP 1290 1090 690 2090 1150 950
30.04.- 27.06. S 890 690 350 1590 750 690
27.06.- 16.09. S 950 790 490 1750 790 750
16.09.- 31.10. S 890 690 350 1590 750 690
V ceně: 1x ubytování, 1x strava dle termínu (PP = polopenze, S = 
snídaně), zdarma vstup hotelového wellness a do fitness.

CENA ZA OSOBU / DEN
Období dospělý senior dítě 3-15 l.

lůžko přist. od 55 l. lůžko přist.
01.02.- 17.04. 590 490 490 450 350
17.04.- 21.04.* 3890 2990 3150 2690 2150
21.04.- 15.07. 590 490 490 450 350
15.07.- 30.09. 750 590 590 550 390
30.09.- 31.10. 590 490 490 450 350
31.10.- 22.12. 490 390 390 350 290
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně.
Velikonoční pobyt* - 4x ubytování, 4x polopenze.

Příplatek (den): dospělý dítě 6-12 l.
Večeře 290 190

Příplatek (den): dospělý dítě do 15 l.
Večeře 250 130
Rekonstruovaný pokoj (Velikonoční p.) 200 200
Rekonstruovaný pokoj (ostatní termíny) 130 130
Pokoj s balkonem 60 60
1/1 pokoj 130 -

Pozn: dítě do 6 let na přistýlce zdarma. Na místě se hradí místní 
poplatek 1,0 Eur/den. Pes na pobytu zdarma (pouze 1 na pokoj, další 
pes za poplatek 15 Eur/den). Hlídané parkoviště 5 Eur/den. 

V
Y

S
O

K
É

 T
A

T
R

Y
V

Y
S

O
K

É
 T

A
T

R
Y

Hotel URÁN ležící v centru Tatranské Lomnice patří mezi 
nejoblíbenější tatranské hotely. Hostům je k dispozici denní 
bar, sauna, krytý plavecký bazén, masážní centrum a so-
lárium. Hotel rovněž nabízí kulturně - společenský program, 
přednášky, výlety aj. Návštěvníci Tatranské Lomnice mohou 
dále využívat zimní stadion, kasino, kino, obchodní dům 
i řadu restaurací.

Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, s možností 
přistýlky, balkónem, TV a telefonem.
Stravování: polopenze. Snídaně a večeře formou bufetu.
Koupání: hotelový bazén.
Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na  služby. Místní 
poplatek cca 1 Eur/den se hradí na místě. Pes za poplatek 
10 Eur/den. Při vyprodání 1- lůžkových pokojů lze ubytovat 
1 osobu ve 2- lůžkovém pokoji za příplatek 200 Kč/den.

TATRANSKÁ LOMNICA
Hotel Urán

LETNÍ BONUS: (pro období 29.06.- 31.08.)
Dětský pohádkový koutek, animační program
pro dospělé i děti, večerní posezení při hudbě.

Časová sleva: - 10 % při objednání a uhrazení pobytu
do 28.02. (Platí pro pobyt v období 01.05. – 31.10.)

DÍTĚ ZDARMA: dítě 3-8 let zdarma s nárokem na
přistýlku a polopenzi. (Platí pro ubytování
s 2 dospělými a vždy jen jedno na pokoj.)

CENA ZA OSOBU / DEN S POLOPENZÍ
Období min. dospělý dítě 3-15 let dítě 3-8 l.

nocí lůžko přist. lůžko přist. přist.
01.02.- 15.02. 2 1050 850 750 550 zdarma
15.02.- 08.03. 2 1150 950 790 590 zdarma
08.03.- 18.04. 2 950 750 550 490 zdarma
18.04.- 21.04. 3 1190 950 790 590 zdarma
21.04.- 03.05. 2 950 750 550 490 zdarma
03.05.- 31.05. 2 990 790 550 490 zdarma
31.05.- 28.06. 2 1150 950 790 590 zdarma
28.06.- 01.09. 2 1250 990 690 650 zdarma
01.09.- 27.09. 2 1150 950 790 590 zdarma
27.09.- 13.12. 2 990 750 550 490 zdarma
V ceně: 1x ubytování, 1x polopenze, volný vstup do 
hotelového bazénu v provozních hodinách.

Hotel SOREA Hutník II. se nachází v pěkném a tichém prostředí 
Tatranských Matliárů, cca 2 km od  Tatranské Lomnice. Je ideál-
ním východiskem pro méně náročné vycházky po okolních lesních 
cestičkách a výlety do Tatranské Kotliny, Tatranské Lomnice, ale 
i  pro vysokohorské túry do  doliny Zeleného plesa, na  Kopské 
sedlo aj. V komplexu je hostům k dispozici krytý plavecký bazén, 
sauna, klasické masáže, hydromasáže, solárium, fitness centrum, 
tělocvična, stolní tenis, biliard, kulečník, minigolf, bowling, 
herna pro děti, hřiště, půjčovna kol a  sportovních potřeb. Hotel 
standardně poskytuje informační a  další služby (drobný prodej, 
půjčovna fénů a žehliček, prádelna a směnárna). Hotelový hosté 
mají možnost parkování v areálu hotelu.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj v hotelu Hutník II. se sprchou 
a WC, TV+SAT, balkonem. Možnost přistýlky.
Stravování: polopenze. Snídaně formou teplého 
a  studeného bufetu. Večeře servírované (předkrm, hlavní 
jídlo, dezert) výběrem ze 4 - 5 jídel.

TATRANSKé MATLIARE
Hotel Hutník II.
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Penzion se nachází v centru Tatranské Lomnice, přímo 
u penzionu je lanovka s výstupem na  Skalnaté pleso 
a Lomnický štít. V  okolí naleznete značené turistické 
trasy a muzeum Tatranského národního parku. Navštívit 
můžete také Aquacity Poprad (18 km), muzeum historick-
ých aut a  motocyklů v  Mlynici (10 km), městský hrad 
v Kežmaroku (15 km). V penzionu se nachází Slovenská 
restaurace, která nabízí různé slovenské speciality.

Ubytování: 2- a 3- lůžkové pokoje se sprchou a WC, TV.
Stravování: bez stravy, možnost dokoupení v  CK nebo 
na místě. Snídaně formou švédských stolů, večeře formou 
výběru ze 2 jídel (polévka, předkrm, hlavní chod).
Pozn.: dítě do 4 let zdarma bez nároku na služby. Na 
místě se hradí místní poplatek 1 Eur/den. Poplatek za psa 
3 Eur/den. Parkování u penzionu zdarma.

TATRANSKÁ LOMNICA
Penzion Zora

Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Místní 
poplatek cca 1 Eur/den se hradí na místě. Pes za poplatek 
7 Eur/den. Při vyprodání 1- lůžkových pokojů lze ubytovat 
1 osobu ve 2- lůžkovém pokoji za příplatek 200 Kč/den.

CENA ZA OSOBU / DEN S POLOPENZÍ
Období min. dospělý dítě 3-15 let dítě 3-8 l.

nocí lůžko přist. lůžko přist. přist.
15.02.- 08.03. 2 790 650 550 390 zdarma
18.04.- 21.04. 3 890 750 650 450 zdarma
03.05.- 31.05. 2 790 650 550 390 zdarma
31.05.- 28.06. 2 850 690 590 450 zdarma
28.06.- 01.09. 2 890 750 650 450 zdarma
01.09.- 27.09. 2 850 690 590 450 zdarma
27.09.- 13.12. 2 790 650 550 390 zdarma
V ceně: 1x ubytování, 1x polopenze, volný vstup do 
hotelového bazénu, bezplatné wifi připojení na internet 
ve společných prostorech hotelu.

DÍTĚ ZDARMA:
dítě 3-8 let zdarma s nárokem na přistýlku a polopenzi.
(Platí pro ubytování s 2 dospělými a vždy jen jedno dítě na pokoj.)

LETNÍ BONUS: (pro období 29.06.- 31.08.)
Dětský koutek s animátorem + animační program,
vstup do tělocvičny, fitness, stolní tenis, 1x týdně

večerní zábava (disco, taneční večer, country večer). 

CENA ZA OSOBU / DEN 
Období dospělý  dítě 4-12 l.

lůžko přistýlka přistýlka
01.02.- 16.04. 590 490 250
16.04.- 22.04. 650 490 290
22.04.- 31.05. 490 490 250
31.05.- 17.09. 590 490 290
17.09.- 23.12. 490 490 290
V ceně: 1x ubytování.
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 l.
Snídaně 190 100
Večeře 250 130

TATRANSKÁ LOMNICA
Hotel Morava

CENA ZA OSOBU / SENIORSKÝ POBYT od 55 let
Období 1/2 1/1 Superior
01.02.- 10.05. 3150 3750 3990
10.05.- 15.07. 3650 4250 4690
15.07.- 30.09. 3950 4590 5150
30.09.- 31.10. 3650 4250 4690
31.10.- 22.12. 2850 3450 3650
V ceně: 5x ubytování, 5x polopenze.



Rozšířenou nabídku ubytovacích míst včetně aktuálních nabídek a last minute, naleznete v našem internetovém katalogu na www.slantour.cz.

Penzion Ždiar je situován v centru obce Ždiar, která je známá 
především originální architekturou, v krásném prostředí 
Belianských Tater a Špišské Magury. Ideálním výchozím bo-
dem pro turistiku, poznání zajímavých míst, přírodních krás 
oblasti i k relaxaci v termálním koupališti Vrbov a Aquacity 
Poprad. K dispozici je stylová restaurace „Goralská krčma“, 
kulečník, venkovní posezení, úschova kol.
Ubytování: typ A: 2- a 3- lůžkový pokoj se sprchou a WC, 
TV, nové pokoje.
Typ B: apartmán 2/4 (2x 2- lůžkový pokoj) nebo 2/5  
(2- lůžkový + 3- lůžkový pokoj) se sprchou a WC.
Typ C: 2- až 5- lůžkový pokoj , T+S, TV. Sprchy a WC spol.
Stravování: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 jídel. 
Koupání: termální koupaliště Vrbov (cca 31 km), nový 
celoroční aquapark Aquacity v Popradu (40 km).
Pozn.: dítě do 3 let bez nároku na služby. Poplatek za psa 6,60 
Eur/den. Na místě se hradí místní poplatek 0,40 Eur/den.

ŽDIAR
Penzion Ždiar
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CENA ZA SOBU / DEN
Období typ A a B typ C

dospělý dítě 3-8 l. dítě 8-12 l. dospělý dítě 3-12 l.
01.02.- 21.04. 390 250 350 290 250
21.04.- 01.06. 350 250 290 290 250
01.06.- 20.09. 390 250 350 290 250
20.09.- 21.12. 350 250 290 290 250
V ceně: 1x ubytování.
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 l.
Snídaně 130 100
Večeře 150 150
1/1 pokoj 190 -

Nedávno vybudovaná prázdninová vesnička se nachází na sever-
ní straně Slunečních jezer. Senec se nachází cca 25 km od Bra-
tislavy směrem na Trnavu. Oblast Sence a okolí patří k nejtep-
lejším klimatickým oblastem Slovenska. Areál Slunečních jezer 
nabízí návštěvníkům celoročně sportovní a relaxační vyžití a to 
tenisové kurty, různé druhy saun, bazénů, bowling, kuželky, 
biliard, masáže, perličkové koupele, squash, posilovnu. 
Ubytování: apartmány pro 4 osoby skládající se z dvoulůžkové ložnice, 
kuchyňsko společenské části s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro dvě osoby, vlastní sociální zařízení, TV a terasa s posezením.
Stravování: bez stravy, možnost vlastního vaření ve  vybavené 
kuchyňce v každém apartmánu. V areálu je v provozu občerstvo-
vací bufet, kde lze zakoupit snídaně v ceně cca 3 -4 Eur a obědy 
výběrem z denního menu v ceně od 4 Eur.
Koupání: aquapark v areálu s množstvím atrakcí, vnitřní i ven-
kovní bazény s vyhřívanou vodou. Další možností koupání jsou 
Sluneční Jezera přímo v areálu s volným vstupem.  

Pozn.: na  místě se hradí místní poplatek 0,70 Eur/den. 
V období 27.06. – 31.08. se na místě hradí vratná kauce 50 
Eur nebo 1.500 Kč za apartmán. Domácí zvíře za poplatek 
10 Eur/den. Parkování v objektu za poplatek 3 Eur/den. 
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SENEC
Apartmány Holiday Village

Další aktuální nabídka katalogů

SLEVY (pro pobyty v období 30.05.- 27.06. a 10.08.- 30.12.):
ČASOVÁ SLEVA při objednání do 30.04.

- 10 % na týdenní pobyty (7 a více nocí)
- 5 % na ostatní pobyty (měně než 7 nocí)

SLEVA ZA DÉLKU POBYTU
- 5 % při pobytu na 7 a více nocí 

Všechny uvedené slevy nelze sčítat, platí vždy jen jedna (výhodnější)!

Hotel s celoročním provozem se nachází na břehu v zátoce 
Slunečních jezer v  Senci. K  vysokému standardu hotelu 
přispívá moderní relaxační centrum, které slouží pro hotelové 
hosty i pro veřejnost. Je zde nadstandardně vybavený bazén 
se dvěma protiproudy a perličkou. Mimo jiné je zde i suchá 
sauna, fitness a možnost masáží. Hotelová restaurace s ba-
rem nabízí široký sortiment jídel  a nápojů domácí i mez-
inárodní kuchyně. V  letních měsících je hostům k dispozici 
zastřešená letní trasa s výhledem na Sluneční jezera, je zde 
možnost grilování. Na  terase je hostům k  dispozici stolní 
fotbal, šipky a biliard.
Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a WC, TV+SAT, tele-
fon, lednička, balkon. Možnost přistýlky.
Stravování: snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení 
obědů a večeří na místě.
Koupání: hotelový bazén, nebo nedaleký aquapark. Další 
možností jsou Sluneční jezera (cca 30 m.), hotel má vlastní pláž.

SENEC
Hotel Zátoka
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BONUS: sleva 15 % na vstupenky do aquaparku Aqua-thermal.

Pozn.: dítě do 4 let zdarma bez nároku na služby. Na místě 
se hradí místní poplatek cca 0,66 Eur/den. Vstup do areálu 
Slunečních jezer je cca 0,5 Eur/den (v období 15.6.- 15.9.). 
Parkovné 2,50 Eur/den. Pes za poplatek 10 Eur/den.  

Penzion se nachází na Zemplínské Šíravě ve středisku Med-
vědí hora. Je jedním z nejvyhledávanějších zařízení na Zem-
plínské šíravě. Okolí skýtá velké možnosti pro letní turistiku. 
Velmi lákavé jsou turistické chodníky pohořím Vihorlatu, kde 
byste si neměli nechat ujít prohlídku vulkanického jezera 
„Mořské oko“, sopečnou vyvřelinu „Sninský kámen“ a  sa-
mozřejmě nějvyšší vrch celého pohoří - „Vihorlat“ (1076 m). 
Hostům je k dispozici „Salašnická restaurace“ s ohništěm, 
pivnice, „Slovenský salónek“, letní kaskádovité terasy s gri-
lovacím roštem a letní bufet. Na terasách je možné čtyřikrát 
do týdne posedět při cimbálové muzice. 
Ubytování: 2- lůžkový pokoj se sprchou a  WC. Možnost 
přistýlky. Dále je možné ubytování v hotelové buňce - dva 
2- lůžkové pokoje patrově situované. Pro tyto dva pokoje 
společné sociální zařízení, lednička, TV. Ubytování je vhodné 
pro rodiny. Pokoje jsou nově rekonstruované.
Stravování: bez stravy. Možnost dokoupení snídaní, obědů 

a večeří v CK nebo na místě.
Koupání: Zemplínská šírava cca 50 m.

Pozn.: dítě do 3 let zdarma bez nároku na služby. Parkování 
u objektu zdarma. Pobyt se psem není možný.

ZEMPLÍNSKÁ ŠÍRAVA
Euro penzion Salaš
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CENA ZA OSOBU / DEN 
Období lůžko přist. dítě 3-6 l. 1/1 pokoj
01.02.- 20.12. 490 350 250 650
V ceně: 1x ubytování, místní poplatek. Při týdenním pobytu
zdarma lístek na vyhlídkovou plavbu lodí po Šíravě.
Příplatek (den): dospělý dítě do 6 l.
Snídaně 90 50
Večeře 200 100

CENA ZA OSOBU / DEN  
Období dospělý dítě do 15 l.

min. lůžko přistýlka přistýlka
nocí 1. a 2. os. 3. os. 4. os. 3. os. 4. os.

02.01.- 30.05. 2 450 350 250 290 90
30.05.- 27.06. 2 550 450 290 350 90
27.06.- 25.08. 3 690 590 290 450 150
25.08.- 29.09. 2 550 450 290 350 90
29.09.- 30.12. 2 450 350 250 290 90
V ceně: 1x ubytování, vstup do areálu Slunečních jezer, 
jízdenka na 2 jízdy Seneckým expresem (v období 
01.07.- 01.09.).

Příplatek (den): osoba
5. osoba v apartmánu (bez lůžka) 220
Dětská postýlka 220

CENA ZA OSOBU / DEN SE SNÍDANÍ
Období dospělý dítě 4-12 l. 1/1

lůžko přist. lůžko pokoj
01.02.- 24.06. 950 450 450 1350
24.06.- 01.09. 990 750 490 1750
01.09.- 20.12. 950 450 450 1350
V ceně: 1x ubytování, 1x snídaně, zdarma vstup do bazénu 
a fitness.

CENA ZA OSOBU / LETNÍ POBYTY
Období NA 7 NOCÍ NA 4 NOCI

dospělý dítě 4-14 l. dospělý dítě 4-14 l.
15.06.- 31.08. 6190 3150 3450 1550
V ceně: POBYT NA  7 NOCÍ – 7x ubytování, 7x snídaně, 
3- hodinový vstup do aquaparku.
POBYT NA 4 NOCI – 4x ubytování, 4x snídaně.
U  obou pobytů je v  ceně přípitek, zapůjčení loďky 
na  Slunečních jezerech na  1 hod., volný vstup 
do  hotelového bazénu a  fitness, 1x žeton na  biliard, 
na stolní fotbal a na šipky + stolní tenis.
Příplatek (den): dospělý dítě do 12 let
Večeře 220 160

SLAN tour, s.r.o., Wilsonova 597, Slaný

SLAN tour
Centrála:

SLAN tour, Wilsonova 597, 274 01 Slaný, Czech Republic
tel.: +420 312 520 084, 312 522 703, mobil: +420 604 283 868

www.slantour.cz, e-mail: info@slantour.cz
Pobočky:

SLANÝ, Wilsonova 597, tel.: 312 524 174, mob.: 603 209 815, pobslany@slantour.cz
PRAHA 7, Veletržní 48, tel.: 224 217 521, mob.: 608 555 628, slankotva@volny.cz
ROUDNICE n. L., Masarykova 989, tel.: 416 838 914, mob.: 608 555 732, slanrce@seznam.cz
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Při pobytu na 7 nocí sleva 20% na vstup do aquaparku.


