Rodinná dovolená s dětmi v Mariánských Lázních

Hotel Hvězda/Centrální Lázně****
U nás se nudit rozhodně nebudete
RODINNÁ DOVOLENÁ - 8 dnů / 7 nocí
Zahrnuje: 7x ubytování, polopenze, denně vstup do bazénu a saun, fitness, 1x vstup do solné
jeskyně, animační programy pro děti. Délka pobytu je 8 dnů / 7 nocí, nástupy vždy v sobotu.
Ubytování
Komfortní dvoulůžkové a rodinné pokoje kategorie Superior - sprcha nebo vana, WC, televize,
telefon, wifi, minibar, sejf, rychlovarný set na kávu a čaj, fén, župan, froté pantofle.
Stravování
Polopenze v hotelové restauraci – snídaně a večeře.
Za doplatek: Obědy v Cafe Imperial, Italské odpoledne - pizza, špagety, zmrzlina
Lázeňské procedury
1x návštěva solné jeskyně pro celou rodinu. Možnost nabídky procedur z přírodních léčivých zdrojů
za poplatek - minerální koupele, suché plynové koupele, klasické a wellness masáže, inhalace,
parafínové zábaly.
Tematické prohlídky unikátní historické Královské kabiny Edwarda VII. a Římských lázní.
Sportovní a další možnosti pro děti i rodiče
● Denně volný vstup do bazénu s whirlpoolem,
2 sauny
● Denně volný vstup do Premier fitness centra
● Za poplatek půjčovna kol, elektrokol,
koloběžek, plán cyklostezek
● Za poplatek pronájem tenisových kurtů,
možnost výuky tenisu
● Nordic walking trasy a půjčovna Nordic holí

● Animační programy v Central parku,
venkovní fitness, houpačky, sportovní hry
● Úschovna kol k dispozici zdarma
● Návštěva přírodního parku Prelát
● Cena za malého psa 100,- Kč /den
● Parkování za poplatek 170,- Kč/den
BONUS – Voucher v hodnotě 250,- Kč/pokoj
na nákup originální lázeňské kosmetiky

Ceny jsou platné v období: od 08.06. do 30.09.2020
Cena za 7 nocí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 25 200,- Kč / rodinný pokoj se 2 přistýlkami
Cena za 7 nocí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 37 800,- Kč / 2 dvoulůžkové pokoje
Lázeňská taxa: 21 Kč/os./den – platí pouze dospělé osoby
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com

Rodinná dovolená s dětmi v Mariánských Lázních

Hotel Hvězda/Centrální Lázně****
U nás se nudit rozhodně nebudete
RODINNÁ DOVOLENÁ - 4 dny / 3 noci
Zahrnuje: 3x ubytování, polopenze, denně vstup do bazénu a saun, fitness, 1x vstup do solné
jeskyně, animační programy pro děti. Délka pobytu je 4 dny / 3 noci.
Ubytování
Komfortní dvoulůžkové a rodinné pokoje kategorie Superior - sprcha nebo vana, WC, televize,
telefon, wifi, minibar, sejf, rychlovarný set na kávu a čaj, fén, župan, froté pantofle.
Stravování
Polopenze v hotelové restauraci – snídaně a večeře.
Za doplatek: Obědy v Cafe Imperial, Italské odpoledne - pizza, špagety, zmrzlina
Lázeňské procedury
1x návštěva solné jeskyně pro celou rodinu. Možnost nabídky procedur z přírodních léčivých zdrojů
za poplatek - minerální koupele, suché plynové koupele, klasické a wellness masáže, inhalace,
parafínové zábaly.
Tematické prohlídky unikátní historické Královské kabiny Edwarda VII. a Římských lázní.
Sportovní a další možnosti pro děti i rodiče
● Denně volný vstup do bazénu s whirlpoolem,
2 sauny
● Denně volný vstup do Premier fitness centra
● Za poplatek půjčovna kol, elektrokol,
koloběžek, plán cyklostezek
● Za poplatek pronájem tenisových kurtů,
možnost výuky tenisu
● Nordic walking trasy a půjčovna Nordic holí

● Animační programy v Central parku,
venkovní fitness, houpačky, sportovní hry
● Úschovna kol k dispozici zdarma
● Návštěva přírodního parku Prelát
● Cena za malého psa 100,- Kč /den
● Parkování za poplatek 170,- Kč/den
BONUS – Voucher v hodnotě 250,- Kč/pokoj
na nákup originální lázeňské kosmetiky

Ceny jsou platné v období: od 08.06. do 30.09.2020
Cena za 3 noci pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 10 800,- Kč / rodinný pokoj se 2 přistýlkami
Cena za 3 noci pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let: 16 200,- Kč / 2 dvoulůžkové pokoje
Lázeňská taxa: 21 Kč/os./den – platí pouze dospělé osoby
Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s., Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com

