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PoKYNY K PoBYTU V HoTELU RAMADA REsoRT AQUAWoRLD'í***

Doporučená trasa : Bratislava - Rajka - po dálnici Ml - Budapešť

GPS: 47.60061 sŠ 19.l 1400 VD (dále se orientujte dle směroqých tabulí pro hotel)'

Komplex Ramada Resort - Aquaworld Budapest se nachazí v severní části Budapešti , u peŠťského konce mostu Megyeri-híd, kteý je součástí
dálničního okruhu M0. Je situovrírr uprostřed svěží zeleně, ale přesto je odtud blízko do centra města.
Pokud přijíždítc autem: Na dálničním okruhu M0 qijezd Dunakeszi-Dél Káposztásmegyer, potom na kruhovém objezdu směrem, kteým ukazuje
tabule s nápisem BevásárlókÓzpont (l"ýjezd 73) a odtud nakonec zahnout u prvního moŽného výjezdu - směr ukazuje tabule s nápisem Aquaworld
(pokud přijíždíte z budínské strany, dáte se doprav4 pokud přijíŽdíte z pešťské strany, doleva).

Ubýování - příjezd (Check-in): od l4.00 hod.
Ubýování - odjezd (Check-out): do 10.00 hod.
Pobytová taxal v ceně pobytu
Snídaně bufetová: 7'00 _ l0'00
Večeře bufetová: l8.00 -22.00
Platba kartou: AMEX, Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro
Směnáma na recepci: ne
Wellness centrum v hotelu: otevřeno: '7.00 - 22.00
Aquaworld propojen s hotelem: otevřeno: 7.00 - 2l.30, tobogány od 10.00
Svět sauny: otevřeno: 6.00 _ 2l.30' cena 600 HUF / osoba

$rltl nlaveclcy bazén; ano 
-

Zupan: ano, v ceně pobýu. Zupan pro děti: ne
MasáŽe a wellness procedury: ano, moŽno objednat na místě
Ceské a slovenské TV programy: CT24
Internet: ano
Tenisové kurty v hotelu a okolí: ano, v hotelu
Domácí zviřata: ano, cena l7 Eur / den
Jízdní kolo k zapůjčení: ne. Parkování: parkování u hotelu zdarm4 garáže 8 Eur / den

Upozornění
- Při ponytu ve veřejných prostorách hotelu (restaurace, lobby bar atd.) je nutnó dodržovat KoDEx OBLÉI!(NÍ.
- Pro poby v termálním areálu je nutná plrížová obuv.
- Doporučujeme částečnou výměnu peněz v ČR z důvodu omezené moŽnosti výměny peněz o víkendu v MR.

Parlament - www.parlament.hu
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vstupné - děti 4_l8 let, osoba nad 62 let
vstupné _ studenti do 26 let

vstupné - rodinné (2 dospělí + 2 děti)
+ další dítě

NE:8 - 14
ProobčanystátůEUjevstupZDARMA.Prohlídkysekonajívangličtiněv10., 12.a14.hod.,vněmčiněPo_Sovll., l5.hod',Nevl1.hod,

Tropikárium _ oceanarium - www,tropicarium'hu' Nagýétényi Ítt 37 -43.
Na ploše 2800 m'? si prohlédnete 400 druhů zviÍat a l00 druhů rostlin z Rudého moře, Karibiku a Indického oceánu, akvária a sály s maďarskou
faynou, mississippskými aligátory, varany' pavouky' Ž6barni, sladkovodními rybami z Afriky, Asie, Jižní Ameriky, rybami zpolosiadkych vod a
rybami korálových útesů, murénami, rejnoky. Velkou atrakcí je akviírium se Žraloky a deštný prales.Vstup a protllídŘa areálu s dětslcým kočárkem či na
invalidním vozíkuje zajištěna. otevřeno po celý rok od l0 _ 20 hodin (vstup posledního návštěvníka nejpozději do l9.00 hodin).
vstupné - dospělá osoba 18-62 let 2'300 Ft

1.600 Ft
L900 Ft

Zoologická zahvada (Áttatkert) - www.zoobudapest.com, Állatkerti krt.6-12.
vsfupné - dospělá osoba 2.500 Ft
vstupné - děri2-l4 let v doprovodu rodiče, studenti s ISIC kartou l.8o0 Ft

7.300 Ft
1.300 Ft

Budapest Card
Poznejte Budapešť a šetřete peníze s kartou, která nabízí následující sluŽby: neomezený počet cest městskou hromadnou dopravou, volný vsfup do 55
muzei a dalších atraktivních objektu, okružní jízdy za poloviční cenu, slevy na vsfupenky kultumích a folkloristických pořadů' slevy v obchoděch'
restauracích a termálních |ázniclt, slevy na letištní minibus, půjčování aut, sport, zábavu atd. Karta je přenosná a platí pro dospěléhó s jedním dítětem
do l4-ti let. Kartu lze zakoupit v Budapešti u větších pokladen metr4 v turisticloých informačních kancelářích' ceitouních kanceliířích a hotelech' Cena
karty na 48 hodin je 7.500 Ft. Cena karty na 72 hodin je 8.900 Ft.

Informační hodiny delegáta / průvodce v hotelu Ramada na recepci: sT 18,30 _ 19'30; so 8,30 _ 9,30
Na místě je možné se domluvit s delegátem na prohlídce Budapešti v českém jazyce 

'

Nonstop linka CK Hungariatour Písek _ centrála
Volejte v naléhavém případě na mobil : 00420 737 332 565.

CK Hungariatour s'r.o. si lyhrazuje právo na případné změny, které nebyly zniírny v době tisku letáku' Sledujte aktuální informace na našich webových
stránkách: www.hungariaÚour.cz


