
 

 

 

Maďarsko - hotel EUROPA FIT 
♥♥♥♥

 - Hévíz  (Z0571) 

SILVESTR V TERMÁLECH od 14 340 Kč / osoba 

Jedno dítě do 9,99 let na přistýlce s polopenzí ZDARMA 
 

• 3x ubytování ve 2 - lůžkových pokojích STANDARD nebo SUPERIOR  

• 3x rozšířená polopenze (snídaně a večeře formou bufetu, oběd maďarské polévky) 

• neomezeně zážitkový bazén, termální bazén, bazén pro děti, whirlpool, vnitřní a venkovní bazén, finská sauna, 
parní lázeň, herbárium, frigidárium, sauny Renesanarium s panoramatickou finskou saunou, parní lázeň, zážitkové 

sprchy, jóga & relaxační místnost • fitness • dětská herna a hřiště • župan • Wi-Fi internet 
• 31.12. slavnostní večeře s all inclusive nápoji,  zábavný program s úžasnou hudbou a ohnivým tanečním 
vystoupením (taneční představení populárního tanečního klubu "Gala",  operetní představení Janza Kata - herec 

Národního divadla operety v Budapešti, ohnivá lidová taneční show, déšť balónů s fantastickými cenami, program 
pro děti a mnoho dalších zajímavých překvapení!) 

v termínu  30.12. - 03.01.2016 

Západní Slovensko - Hotel PARK 
♥♥♥♥ 

 - Piešťany (H2398) 

SILVESTR PARK za 9 620 Kč / dospělý  

Jedno dítě do 5,99 s polopenzí ZDARMA  

DÍTĚ DO 12 let na přistýlce za 3 680 Kč 

• 5x ubytování s polopenzí (snídaně a večeře bufetové stoly) • silvestrovský večer 31.12.15 - slavnostní 
večeře, program, dáreček • Novoroční přípitek 1.1.16 • 1x aromatická masáž s vůní jedličky (20 min)  

• 1x hydromasážní vana (20 min) • 1x parafango zábal (20 min) • neomezený vstup do hotelového bazénu 
s vodopádem, vodními atrakcemi, neomezený vstup do fitness 

BONUS: sleva 20% na dokoupení dalších procedur 

v termínu  27.12. - 03.01.2016 

 

Beskydy - Hotel MESIT 
♥♥♥♥

 - Horní Bečva (H0078) 

SILVESTR NA 5 NOCÍ za 6 399 Kč / dospělý  

 Jedno dítě do 5,99 na přistýlce s polopenzí ZDARMA  

DÍTĚ DO 15 let za 3 999 Kč  
• 5x ubytování s polopenzí (snídaně i večeře - bufetové stoly) •  denně od 17:00 do 21:00 hod. volný vstup 

do whirlpoolu a sauny •  na Silvestra: slavnostní večeře jednotná čtyřchodová a 2. večeře studeným 
rautem, program (diskotéka, živá hudba, travesti show, živé vystoupení), půlnoční přípitek, ohňostroj 

v termínu  27.12. - 01.01. 2016 

SILVESTR NA HORÁCH ČI V TERMÁLECH 


