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Przeżyj nizapomnianą Sylwestrową Noc 
„nad pięknym modrym Dunajem” 

Węgry – VISEGRAD | Sylwester 2019/20 
/Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu z Voucherem/ 

 

Visegrad (Wyszechrad) skrywa wiele skarbów. Położony na 
wzgórzach „Duna-Ipoly” pośród których malowniczymi 
meandrami toczy swe wody dostojny Dunaj. Chroniony 
mikroklimat z dużą ilością słońca oraz gorące źródła 
dobroczynnych wód termalnych! Niezapomniane, pełne 
spokoju chwile pozwolą zapomnieć o codzienności, a niezwykłe 
przeżycia w uroczym, malowniczym miejscu pełnym atrakcji sprawią, że 
Sylwester będzie niezapomniany!   
 

Właściwości dla zdrowia 
skarbem Visegrád-u jest termalna woda o idealnej temperaturze 
39,9˚C bogata w wapń, magnez, wodorowęglan sodu, potas i cynk 
ważne  dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Razem z 

witaminami zapoczątkowują setki reakcji biochemicznych, które dają 
nam energię do pracy i życia. Dobroczynna przy bólach kręgosłupa, 
stawów, zwyrodnieniach i nerwobólach. Kąpiele w tutejszej wodzie 
termalnej korzystnie działają na dolegliwości układu oddechowego, 
przy tym doskonale regenerują i odprężają zarówno ciało jak i umysł. 
 

Kompleks basenów, saunarium i wiele więcej.. 
to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie! Na terenie resortu: 
baseny termalne (kryte i odkryte), duży wybór saun, łaźnia z wodą 
leczniczą, stanowiska masaży podwodnych, perełkowych, biczy i 
masaży stóp. Na najmłodszych zaś czekają plac zabaw i wodne 
atrakcje. 
 

Atrakcje turystyczne 
górujący nad okolicą zamek, z którego rozciąga się niezwykły widok 
na Zakole Dunaju, należy do najchętniej odwiedzanych atrakcji 
Węgier. Warto odwiedzić pobliski Esztergom słynący z monumentalnej 
bazyliki, „mekkę artystów Szentendre” z największym w kraju 
skansenem. Malownicze okolice można odkrywać na wiele sposobów od 
pieszych wycieczek, samochodem czy statkiem.. (materiały turystyczne - 
GRATIS) 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
nowoczesny a przy tym ładny 4 gwiazdkowy Thermal SPA RESORT In 
VISEGRAD, malowniczo ulokowanym na zielonym wzgórzu nad Dunajem. 
Pokoje 1- i 2-osobowe funkcjonalnie i z gustem urządzone, z. W każdym 

pokoju klimatyzacja, łazienka (z suszarką do włosów i kosmetykami), TV-
sat, tel, minibar, sejf oraz balkon. Swobodę poruszania zapewnia karta 
chipowa.  
 

Smaczne wyżywienie 
2x dziennie, śniadanie i obiadokolacja w formie bogatych szwedzkich 
stołów z daniami międzynarodowymi oraz lokalnymi przysmakami (nie 
zawiera napoi przy obiadokolacji).  
 

Przyjęcie Sylwestrowe 
na ten wyjątkowy wieczór przygotowano dla Gości uroczystą kolację oraz bogaty program rozrywkowy. Baw 
się wspaniale i świętuj z najbliższymi jedyną taką noc w roku – Sylwester 2019/20!!! 
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Cena zawiera: 
• 3/4/5/6 lub 7 nocy (4-8 dni) komfortowy Thermal SPA RESORT**** In VISEGRAD 
• wygodny pokój dwuosobowy z klimatyzacją (możliwa dostawka) 
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 
• przyjęcie Sylwestrowe z programem rozrywkowym 
• korzystanie z wszystkich krytych i odkrytych basenów - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z wielu saun, jacuzzi, tepidarium, fitness - GRATIS All Inclusive 
• korzystanie ze stanowisk masaży wodnych w basenach - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach, zabawach kulturalnych - GRATIS All Inclusive 
• korzystanie z infrastruktury (leżaki, parasole słoneczne, itp..) - GRATIS All Inclusive 
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe, klimatyzacja w pokoju 
• Internet WI-FI w pokoju i lobby, możliwość zamówienia masaży i zabiegów z rabatem 
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1,50 €/os/dobę, pokój jednoosobowy+40%. 

Zniżki: dziecko do lat 6 – Gratis, 6-11 lat -60%, dostawka dla dorosłego -20% zniżki, klub „Family TOUR” – 45 
zł/os. Wczesna rezerwacja >35 dni -2% 
 

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

 
 
 

 

Sylwester Visegrad 2019/20: 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
Thermal SPA RESORT**** 2245 zł/os. 2775zł/os. 3345 zł/os. 3895 zł/os. 3995 zł/os. 


