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Niezapomniane, gorące chwile
w oazie termalnych wód i atrakcji!
Budapeszt | WĘGRY 2018
(Dojazd własny, lub specjalnie zorganizowany)

Budapeszt, dzięki wspaniałym zabytkom, źródłom termalnych
wód, barwnej historii i kulturze nazywany jest „Perłą Dunaju”.
Węgierska stolica oczaruje nas nie tylko zabytkami i klimatem,
ale także kuchnią, rodzinną gościnnością i cudownymi wodami!
Wyjątkowe miejsce na spędzenie urlopu...
Termalny RAJ RESORT****
Wyobraźmy sobie miejsce, w którym wszystko jest przyjazne,
funkcjonalne i wygodne! Resort zapewniający zarówno relaks, regenerację
jak i rozrywkę na wysokim poziomie... Skorzystamy tutaj z luksusowego
całorocznego kompleksu basenów termalnych wód i Wellness atrakcji - to
wszystko bez ograniczeń!
Maximum rozrywki w cenie!
Do dyspozycji Gości będą baseny (kryte i odkryte), wiele adrenalinowych
wodnych zjeżdżalni, stanowiska masaży wodnych, jacuzzi, tarasy, plaże,
leżaki oraz sauny i bogate fitness. Kompleks znajduje się w 72 metrowej
kopule o wysokości aż 5 pięter! Wystrój nawiązuje do hinduskiej świątyni
„Angkor Wat” co zapewnia niezwykłe przeżycia odkrywania wschodnich
tajemnic. Dzięki autobusowemu połączeniu z centrum Budapesztu
wypoczynek łatwo uzupełnić o zwiedzanie miasta.
Masaże i zabiegi Beauty & SPA
w kompleksie oczywiście nie mogło zabraknąć salonów pielęgnacji urody,
SPA zabiegów i masaży! Do wyboru wiele programów pielęgnujących ciało,
ponad 100 rodzajów masaży, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, orientalne..
Najwyższej jakości usługi dostępne są w pakietach lub pojedynczo.
Komfortowe zakwaterowanie
w 4 gwiazdkowym hotelu SPA. Pokoje 1 i 2 osobowe z łazienką, klimatyzacją,
suszarką do włosów, TV-Sat, telefonem, Internetem Wi-Fi, barkiem, sejfem
(możliwa dostawka). Hotel połączony z basenami i zapleczem (kompleks)
przejściami i korytarzami, wygodę poruszania zapewnia system kart chipowych.
Na miejscu czekają restauracje, bary, butiki, centrum zabiegów, termalne
baseny, sauny, Wellness i fitness.. wSPAniały wypoczynek z możliwością
odkrycia Budapesztu.
Smaczne wyżywienie „Klasy VIP”
wyborna kuchnia (dania kuchni regionalnej i światowej) smaczne posiłki 2x
dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych „szwedzkich stołów”
(cena nie zawiera napoi do obiadokolacji).
Wypoczynek Budapeszt:
Thermal SPA RESORT****

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1575 zł/os.

1895 zł/os.

2245 zł/os.

2595 zł/os.

2945 zł/os.

Oferta ważna dla wypoczynku do 25.06.2018r.

Cena zawiera:
• 3 / 4 / 5 / 6 lub 7 noclegów – komfortowy Thermal SPA Resort ****
wygodne pokoje jedno i dwuosobowe z możliwą dostawką
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive
• ekskluzywne sauny i codziennie rytuały - GRATIS All Inclusive
• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki itp.) - GRATIS All Inclusive
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• profesjonalne fitness (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach oraz zabawach - GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, wszystkie strefy, tarasy..) - GRATIS All Inclusive
• place zabaw, wodna wyspa, "pirackie statki".. - GRATIS All Inclusive
• klimatyzacja w pokoju, szlafrok na czas wypoczynku
• darmowy Internet Wi-Fi, opłata klimatyczna
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL i NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• parkowanie samochodu (teren dozorowany)
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów
• oraz mapa dojazdu i atrakcji turystycznych.
Cena nie zawiera: pokój jednoosobowy +45%, apartament +35%. Dla zainteresowanych specjalnie
zorganizowany przejazd z Katowic +390 zł/os.
Zniżki: dzieci do lat 7 GRATIS, do 14 lat na dostawce -60%, dostawka dla dorosłego -30%, karta „FT®” –50 zł/os.
Wczesna rezerwacja (>35 dni) 2%.
Aby w pełni wykorzystać atuty wSPAniałego, zdrowego wypoczynku w Budapeszcie
wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
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