TIPATOUR zájezdy, s.r.o., IČO 27743896, www.tipatour.cz

Doprodej volných míst MAĎARSKO
Zadunají - Sárvár – SPIRIT hotel Thermal Spa

*****

, polopenze AKCE

2

Luxusní hotel leží na okraji města. Vlastní wellness centrum o rozloze 10.000 m i s termálními bazény .
1 a 2-lůžkové pokoje PREMIUM, možnost přistýlky pro dítě, klimatizace, hygienické zařízení, TV-SAT,
WiFi internet, telefon, minibar, trezor, balkon, fén, župan

22.10. – 1.11.

(3 noci s nástupem na pobyty v neděli, pondělí a úterý)
cena: dospělí lůžko: 8.550,- 1-lůžkový 10.190,přistýlka: děti do 2,99 let ZDARMA dítě 3- 5,99 let 4.110,- dítě 6- 11,99 let 6.160,-

Zadunají - Bükfürdo – Hotel Golf & Spa GREENFIELD**** soft all inclusive
Hotel leží v klidné části města. Hotelové wellness centrum s bazény vč. termálních.

AKCE 4=3

1 a 2-lůžkové pokoje Classic: možnost přistýlky pro 1 dospělého nebo 2 děti do 8,99 let, hygienické
zařízení, fén, TV-SAT, rádio, balkon, připojení na internet (kabel).

22.10. - 25.10. (4 noci v uvedeném období)
4 noci: cena: dospělí lůžko/přistýlka: 7.580,- / 5.970,- , 1-lůžkový pokoj: 11.420,přistýlka děti do 8,99 let na přistýlce ZDARMA, mládež 9-13,99 let 2.990,-

Doprodej volných míst SLOVINSKO
Julské Alpy – Bled - Hotel KRIM

***

polopenze

Hotel leží v centru města, jen 100 m od jezera.

1 a 2-lůžkové pokoje Standard: možnost přistýlky pro 1 dospělého nebo 2 děti do 9,99 let, hygienické
zařízení, TV-SAT, WiFi internet.

BALÍČEK: 3x ubytování s polopenzí, vstupenka na Bledský hrad (pro osoby nad 10 let), sleva na projížďku
lodí po Bledském jezeře, 20% sleva na konzumaci v hotelovém baru, 15% sleva na masáže v hotelu,
20% sleva na vstup do bazénů Wellness centra Živa.

22.10. - 28.10. (3 noci v uvedeném období)
3 noci: cena: dospělí lůžko/přistýlka: 3.970,- / 3.970,- , 1-lůžkový pokoj: 5.890,přistýlka: děti do 9,99 let 1.920,-, děti 10-14,99 let 3.970,-

Ceny nezahrnují cestovní pojištění – možno dokoupit (více informací v CK Tipatour).
Platnost nabídky: pro pobyty objednané od 20.10.2019 do obsazení vyhrazené kapacity

