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Komfortowy, zdrowy wypoczynek 

w Oazie Wód Termalnych 
Węgry – THERMAL KORMEND****S | 2022 

(Łatwy dojazd własny - mapa wraz z Voucherem) 

 

THERMAL Kormend położony jest w ciekawej, atrakcyjnej 
turystycznie lokalizacji, na styku kultur. Na miejscu czeka wiele 
możliwości do relaksu (wycieczki, spacery, nordic walking, etc). 
Pakiet zapewnia komfortowy wypoczynek z nieograniczonym 
korzystaniem ze Skarbu jakim są miejscowe wody termalne (własne źródło) oraz 
bogata infrastruktura. Pobyt gwarantuje mnóstwo pozytywnych doznań i przeżyć 
korzystnych dla zachowania harmoni, zdrowia i urody. 
 

Właściwości wód 
kąpiele w miejscowych wodach termalnych poprawiają samopoczucie, dodają 
energii, rozjaśniają cerę. Do tego poprawiają odporność na codzienny stres i 
niedomagania cywilizacyjne! Leczą dolegliwości reumatyczne i regenerują 
pomagając zachować zdrowie, urodę i pogodę ducha. Zaznamy wyjątkowego 
wypoczynku łącząc „Włoskie Dolce Vita” z Węgierskim temperamentem i 
Natural SPA. Wypoczywamy - nabierając nowych sił!  
 

Resort wód termalnych 
Nowy Resort/Hotel**** (kompleks) całorocznych basenów wód termalnych. Do 
naszej dyspozycji baseny kryte i kryto-odkryte z wieloma strefami temperatur, 
wodne groty skalne. W basenach możemy skorzystać z biczy, kaskad oraz 
stanowisk masaży bąbelkowych! Własne bogate saunarium z przejściem do 
prysznicy „ekstazy” lub wyjściem na dwór do zimnego/gorącego jacuzzi! Jest też 
profesjonalne fitness centrum, gabinety masaży i zabiegów SPA. W każdej części 
dużo miejsca do relaksu oraz wiele leżaków do wypoczynku. Dla naszych 

Klientów wszystkie atrakcje - GRATIS All Inclusive (oprócz usług LEVEL i zabiegów) 
 

Turystyczne atrakcje                                     
okolica pełna ciekawostek związanych z wielokulturowością. W miasteczku 
ciekawa starówka i sporo zabytków. Samochodem warto odkryć Szombathely, 
zamek Koszeg, gorące jezioro Heviz, zamek Güssing najstarsza twierdza w 
Burgenlandii i inne. (Pomocne materiały informacyjne – GRATIS z Voucherem!) 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
nowoczesny THERMAL Resort/Hotel****S W dużym komfortowym pokoju -2 os. 

z łazienką wyposażoną w kosmetyki, ręczniki, suszarkę i szlafroki. LCD TV-Sat, 
minibarek, radio, tel (możliwa dostawka). W pokoju Internet WI-FI, klimatyzacja, 
większość pokoi z balkonem. Przejście z „Patio” bezpośrednio do kompleksu 
Thermal/Aqua/SPA, restauracji „szwedzkich stołów”, Drink Baru, profesjonalnej 
kręgielni oraz Klubo-Winiarni. W tygodniu zajęcia YOGI, w weekendy dancingi.  
 

Smaczne wyżywienie „Klasy VIP” 
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w postaci „szwedzkich stołów” z ciepłymi daniami (zupy, mięsa, 
ryby..), zakąskami, owocami, serami, sałatkami, WEGE. Są także słodkie bufety pełne ciast i deserów.. (płatne 
tylko napoje przy obiadokolacji, można jednak zamówić dzbanek wody - GRATIS).  
 

wSPAniały, zdrowy wypoczynek: 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

THERMAL Resort/Hotel****+ 1495 zł/os. 1845 zł/os. 2175 zł/os. 2495 zł/os. 2845 zł/os. 

 

Cena zawiera: 
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Komfortowy wypoczynek THERMAL Resort/Hotel****(Superior) 
• wyżywienie 2x dziennie (śniadania oraz obiadokolacje - szwedzkie stoły) 
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• korzystanie z basenów termalnych (kryte i odkryte) – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z kompleksu saun, jacuzzi i tepidarium – GRATIS All Inclusive 
• korzystanie z atrakcji (masaże w basenach, huśtawki wodne) – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z infrastruktury (leżaki, place zabaw, zjeżdżalnie) – GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w zajęciach JOGI i „Sauno rytuałach” – GRATIS All Inclusive 
• korzystanie z fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w animacjach, zabawach kulturalnych – GRATIS All Inclusive 
• szlafrok na czas wypoczynku, papcie SPA, kosmetyki hotelowe, suszarka do włosów 
• koszyk do wykorzystania na ręczniki i szlafroki przy basenach termalnych  
• Internet Wi-Fi w pokoju oraz całym obiekcie  
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni przed  
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Anty Covid19 
• turystyczne ubezpieczenie zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjne 
• bezpieczne parkowanie samochodu – teren dozorowany 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej ok. 1 €/os/doba, Level SALON, zabiegów, pokój jednoosobowy +60% 

Zniżki: dzieci do lat 2 GRATIS! do 12 lat na dostawce –50%, dostawka dla dorosłego -20%. 

Wczesna rezerwacja >35 dni -2%.  
 

 


