
Moderní  rodinný  hotel  Park  se  nachází  ve  známé  lázeňské  oblasti  Dudince,  která  je  bohatá  na  
minerální  prameny.  Lázeňské  služby  jsou  zaměřeny  na  nemoci  pohybového  aparátu,  nemoci  
trávicího ústrojí, vysoký krevní tlak, kožní a nervová onemocnění a jsou poskytovány přímo v hotelu.  
Hotel disponuje i bezbariérovými pokoji. Je možný také pobyt bez léčení a vstupní lékařské prohlíky.

Termín
28.5. - 3.6.2017 (neděle - sobota)

Léčebný pobyt Rekreační pobyt

8 480,00 Kč 7 990,00 Kč

Orientační  program:  v neděli  ráno  odjezd  z ČR  směr  Hokovce.  
Stravování začne v den příjezdu obědem (plná penze) nebo večeří  
(polopenze).   Na  pondělí  je  naplánováno  posezení  ve  sklípku  
s harmonikou,  zpěvem,  ochutnávkou  krajových  vín  a  místních  
specialit  (klobásy,  sýry).  Zájezdy do Banské Štiavnice,  Zvolena,  
Tekovského muzea v Levicích a Brhlovcích budeme pořádat vždy  
v odpoledních hodinách. V pátek odpoledne nás čeká prohlídka  
lázeňského města Dudince a dále zde ochutnáme léčivou kyselku  
a zůstane nám i čas na nákup slovenských sýrových pochoutek  
z farmy  Petera  Záně  ze  Zázrivé.  Cestou  zpět  návštěva  hradu 
Červený Kameň. Návrat v odpoledních hodinách.

Ubytování: 2L pokoje s přistýlkou, sprchovým koutem, WC, TV/SAT a telefonem. Většina pokojů má balkon.

Cena  obsahuje:  léčebný  pobyt,  autobusovou  dopravu,  6x  ubytování  ve  dvoulůžkovém  pokoji,  vstupní 
lékařskou prohlídku, 10x proceduru, 6x polopenzi, volný vstup do bazénu (7:00 - 20:00), 2x v týdnu vstup do 
sauny (út, čt), zákonné pojištění CK proti úpadku, závěrečný úklid, služby delegáta. 

Cena neobsahuje: cestovní pojištění (balíček vč. storna zájezdu, 
od 15ti let za 225Kč/os.). Vstupy na výletech. 

Slevy  a  příplatky:  při  vlastní  dopravě  je  cena  snížena  o 
700Kč/os..  Jednolůžkový  pokoj  za  příplatek  1100Kč/pobyt. 
Lázeňský  a rekreační  poplatek  1,2Eur/den (platí  se  na  místě). 
Plná  penze  za  příplatek  500Kč/os./pobyt.  Půjčení  županu  za 
1Eur/den.  Půjčení  ledničky za 4Eur/den.  Pokoj s  výhledem na 
bazén  =  150Kč/os./pobyt.  Parkovné  pro  osobní  auto  za 
3Eur/den. 

Nástupní místa:  Hradec Králové, Pardubice,  Chrudim, Vysoké Mýto, Litomyšl,  Polička,  Svitavy,  Letovice, 
Blansko, Lipůvka, Kuřim, Brno.

Pro skupiny i pro jednotlivce lze celoročně v jiných termínech!!!


