RODINKOVÝ AQUAPARK
PODROBNÉ INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÍ
Na základě hlasování tradičních
účastníků Rodinek zvítězila varianta:

Györ - Maďarsko
sobota 11.12.
Datum:
Sraz:
Návrat:
Doprava:
Jídlo a pití:
CENA:
za autobus:
za bazény:

kapesné:

sobota 11. 12. celý den
v 5:30 na parkovišti pod mostem u nádraží Řečkovice
odjezd obratem, cesta cca 3 hodiny, otevírací doba od 9 hod.
(abychom stihli zabrat lehátka hned po otevření)
cca 22 hodin tamtéž (při odjezdu cca 18-19)
nebo dřív podle domluvy mezi účastníky
společným autobusem od naší dvorní firmy Hliněnský,
cca 220 km po dálnici přes Slovensko
svoje nebo koupené na místě, bary i přímo v bazénu
cca 350 Kč za osobu (při naplnění autobusu)
zaplatíte hotově Hanči nebo na účet - až dáme pokyn :-)
hradí si každá rodina sama ve forintech - nastudujte si ceník,
ať víte, co vše chcete čerpat.
Celodenní vstupné v Kč / děti 3-16 / dospělí / rodina 2+1:
160 Kč / 215 Kč / 500 Kč (každé další dítě + 110 Kč)
nezapomeňte s sebou forinty na spotřebu (100Ft=9 Kč),
prý ale lze už platit i eurama (viz reference Lucky Buchtové)

Web:
Ceník:

http://www.rabaquelle.hu/sk/
http://www.rabaquelle.hu/sk/?page=40

Šéf akce:

příprava: Hanča, tel. 602 834 675, hanca@severka.cz
při akci: Tomáš Vaculík, tel. 776 740 141
(není totiž vyloučeno, že Hanča nepojede, proto takto...)

POZOR:

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK V NEDĚLI 28.11.!!!

Pište mailem na hanca@severka.cz - stačí jména účastníků.
Z technických důvodů a vzhledem k prodlení s přípravou akce je potřeba se
přihlásit obratem. Nebude-li dost zájemců - zrušíme nebo doplníme známými.
Akce je otevřená i pro nováčky z řad Severáckých rodin. V případě přetlaku
mají však přednost tradiční účastníci „Rodinkových“ akcí.

(Omlouvám se, ale je to opravdu nadstavba k našim běžným akcím a nějak
na to nenacházím dech... Navíc tam možná z různých důvodů ani nepojedu.
Tom Slon to ale za mě kdyžtak ošéfuje :-) Díky za pochopení, Hanča)
A co tam najdete?
64 a 38 m dlouhý tobogán, proudící kanály, gejzíry, chrliče vody, masážní
trysky, jeskyně, vodopád, sauna (+ 160-220 Kč), masáže (+ 290-480 Kč)
Reference od Lucky Buchtové:
Krom celodenního pobytu v lázních je možno navštívit místní trhy, max. do
11 hodin (kdo chce kupovat klobásky, tak max do půl desáté, pak je to
prodaný). Dá se tam platit jen forintama. V aquaparku se dá platit jak
forintama, tak už i eurama. Je tam jídelna, kde se dá slušně najíst, velikánské
porce. Trochu dražší než u nás. Doporučuji mít sebou na útratu, je tam super
bar přímo uprostřed bazénu, míchají naprosto perfektní koktejly.
VÝTAH Z CENÍKU:
Detská vstupenka pre deti od 0 do 3 rokov/ Sušič na vlasy/ Lehátko
0 Ft
Detské ihrisko/ Tobogány a zážitkové prvky
0 Ft
Základné služby
3 hodinová vstupenka pre deti (do 16 roku) a dôchodcov
1.550 Ft
3 hodinová vstupenka pre dospelých
1.950 Ft
Celodenná vstupenka pre deti ( do 16 roku) a dôchodcov
1.800 Ft
Celodenná vstupenka pre dospelých
2.400 Ft
Celodenná rodinná vstupenka (2 dospelí +1 dieťa)
5.600 Ft
(každé d'aľšie diet'a)
1.200 Ft
Deň wellness (celodenná vstupenka + sauna II. + 50 min. masáž) 8.000 Ft
Doplnkové služby
Použitie skrine
400 Ft
Prenájom uteráku / Záloha pri prenajatí uteráku
500 Ft / 1.000 Ft
Liečebný telocvik pod vodou / Bioptron liečba
1.000 Ft
Záhradka so saunami I. (5 finská, 2 parná, jakuzzi)
1.850 Ft
Záhradka so saunami II.
(aromaterapy sauna, infrasauna, teplá lavica, solná jaskyňa)
2.450 Ft
Obklad s liečivými rastlinami 20 min.
2.450 Ft
Obklad cellulitis a fit 20 min.
4.250 Ft
Masáž 30 min. / 50 min.
3.250 Ft / 4.350 Ft
Masáž s liečivými rastlinami 30 min. / 50 min.
4.350 Ft / 5.350 Ft

