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wSPAniały, zdrowy wypoczynek  
w kurorcie wód termalnych na Węgrzech 

Heviz | wiosna 2018 r. 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

HEVIZ - prawdziwa ciekawostka dla miłośników wyjątkowych 
miejsc - znajduje się tutaj największe na świecie jezioro wód 
termalnych, z którego można korzystać cały rok! Spędzimy tutaj 
wspaniały urlop, niezależnie od tego, czy chcemy zwiedzać, 
zadbać o zdrowie czy po prostu odpocząć. Heviz i okolica są uznawane za 
jedne z najatrakcyjniejszych turystycznie miejsc w kraju!  
 

Ciekawostka na światową skalę 
ponad 4 hektarowe naturalne jezioro o temperaturze wody latem 33-34 
oC, zimą 26-28 oC. Cały czas uzupełniane świeżą wodą z gorących źródeł 
zlokalizowanych pod jego dnem. Wypływ wód jest tak silny, że całkowita 
wymiana następuje, co 28 godzin. Tafla jeziora przez większą część roku 
pokryta jest czerwonymi indyjskimi liliami wodnymi. Hévíz to jedyne 
miejsce w Europie, gdzie kwiaty te rosną na wolnym powietrzu.  
 

Właściwości zdrowotne 
miejscowe wody termalne skutecznie leczą niedomagania reumatyczne 
(bóle stawów, artrozy, zużycie stawów..) Bezcenne także jako prewencja w 
niedomaganiach XXI wieku spowodowanych pracą i zanieczyszczeniem 
środowiska (bezsenność, nadwaga, uczucie przemęczenia, palenie..). 
Kąpiele w miejscowych wodach rozładowują stres, przywracają radość życia.  
 

Atrakcje turystyczne 
w kurorcie liczne ścieżki spacerowe dla miłośników aktywnego wypoczynku, 
zabytki związane z wielowiekową tradycją uprzyjemnią pobyt tutaj. W okolicy 
znajdziemy wiele atrakcji turystycznych wartych odkrycia - od piwniczek 
winiarskich Badacsony, Pałacu Festeticsów w Keszthely po malowniczy 
półwysep Tihany na Balatonie. Wrażenie robią tutejsze krajobrazy, od których 
nie można oderwać wzroku.. (Informatory turystyczne - GRATIS z Voucherem).  
 

Komfortowe zakwaterowanie 
nowoczesny 4 -gwiazdkowy EUROPA HOTEL FIT położony kilka minut 
spacerem od jeziora. Do dyspozycji pokoje 2 osobowe z możliwą dostawką. 
W pokoju łazienka, TV sat LCD, minibar, tel, sejf, suszarka do włosów, 
klimatyzacja, Internet Wi-Fi. Na miejscu własne baseny wód termalnych 
(kryte i odkryte), saunarium, fitness centrum oraz gabinety zabiegów. 
Swobodę poruszania zapewnia karta chipowa. Baseny wód termalnych, 
saunarium i fitness dla naszych klientów GRATIS All Inclusive.  
 

Wyżywienie „Klasy VIP” 
2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów 
(dania kuchni regionalnej i europejskiej, nie zawiera napoi przy obiadokolacji, 
w południe możliwość spróbowania słynnych węgierskich zup - GRATIS). 
 

Wypoczynek w HEVIZ 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
Europa Hotel FIT****: 1545 zł/os. 1895 zł/os. 2245 zł/os. 2595 zł/os. 2945 zł/os. 

Oferta specjalna! Sezon 2018  
  

Cena zawiera: 
• 3 / 4 / 5 / 6 lub 7 noclegów, 4 gwiazdkowy Thermal Resort (HEVIZ) 
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 
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• kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive 
• świat saun (kilka do wyboru, rytuały..) - GRATIS All Inclusive 
• bogate profesjonalne fitness centrum - GRATIS All Inclusive 
• aerobik, zajęcia Jogi, Nordic walking - GRATIS All Inclusive 
• infrastruktura (leżaki, tepidarium, jacuzzi) - GRATIS All Inclusive  
• Internet WI-FI w obiekcie, welcome drink - GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w programie kulturalnym i animacjach 
• klimatyzacja w pokoju, szlafrok, kosmetyki hotelowe, suszarka 
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL + NNW chorób przewlekłych do 10 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• przed wyjazdem pomocne materiały informacyjno – turystyczne 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1.70€/os/dobę, parking 2-3 €/doba, garaż 7 €, pokój 1-osobowy +25%, 
apartament (rodzina 2+2 lub 2+3) +10%/os. 
Zniżki: 1. dziecko do lat 7 - GRATIS, 2. dziecko 0-14 lat -50%, 7-14 lat na dostawce –50%, 14-18 lat na dostawce –
20%, dorosły dostawka-10%, Karta Family TOUR® –45 zł. Wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.  
 

Pakiet „Zdrowotny” (8 dni/7 nocy lub 7 dni/6 nocy) zawiera dodatkowo:  
• konsultację lekarza specjalisty (dobór zabiegów) 
• 7 „kompleksowych zabiegów” podczas wypoczynku 
Cena pakietu +645,00 zł/os. 
 

Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku – wskazana jest podstawowa  
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. 

 

Lecznicze właściwości gwarantują woda lecznicza i indywidualnie dobrane zabiegi, woda lecznicza, wypływa  
z 7-miu źródeł i skupia dobroczynne działanie jest równie bogata w substancje rozpuszczone jak i gazowe. 

 

Kationy mg/l 

potas 6,8 

sód 27 

amon 0,32 

wapń 81 

magnez 36 

żelazo 0,04 

Kationy w sumie 151 

Woda termalna HEVIZ ma działanie przeciwbólowe. 
Przenikając do organizmu przyspiesza procesy 
trawienne, uspokaja układ nerwowy, pobudza działanie węzłów chłonnych, przyspiesza powrót sił i energii. 
 

CIEKAWOSTKA – zabieg: „Kąpiele z obciążeniem” 
(są specjalnością Hévíz).Cel kąpieli z obciążeniem 
Kąpiel z obciążeniem odbywa się w specjalnym basenie z udziałem lekarza specjalisty. Celem zabiegu jest 
odsunięcie od siebie kręgów i dzięki temu regeneracja kręgosłupa, bowiem rozsunięte kręgi dają możliwość 
umiejscowienia dysków na swoich pierwotnych i właściwych miejscach. 
Zabieg jest całkowicie bezbolesny, ponieważ woda wprowadza ciało w 
stan odprężenia, obciążenia w bardzo delikatny sposób rozciągają 
kręgosłup.  
Czas zabiegu: 20 minut, Temperatura: obojętna (34-35 stopni) 
 

Aniony mg/l 

chlorek 23 

bromek 0,11 

jodek 0,021 

fluorek 1,4 

siarczan 64 

dwuwęglan 378 

siarczek 3,2 

Aniony w sumie 470 


