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Wypoczynekz korzyścią dla zdrowia w oazie 
wód termalnych i naturalnych jaskiń!  

Węgry – TAPOLCA | jesień 2018 r. 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

Tapolca – oaza spokoju pełna ciekawostek - zwiedzając poza 
utartymi szlakami poznawaj lokalne skarby! Bogata kultura i 
historia tego miejsca, niezwykłe termalne jezioro w grocie oraz 
piękna okolica przyciągają wielu turystów. Skorzystaj z 
tutejszego skarbu natury - gorących źródeł wód termalnych i w pełni oddaj 
się zdrowemu wypoczynkowi...  
 

Gorące źródła i ich właściwości 
tutejsze wody termalne zawierają związki wapnia, magnezu, niewielkie 
ilości kwasu metaborowego i metakrzemowego, a także jod i brom. Wody 
przez tysiące lat wydrążyły pod miejscowością system połączonych ze 
sobą jaskiń i jezior. Dzięki zawartości zdrowych minerałów i pierwiastków 
tutejsza termalna woda wSPAniale regeneruje ciało i ducha. Kąpiele są 
zalecane przy dolegliwościach związanych ze stresem (cywilizacyjnych i 
regeneracja) oraz reumatycznych (bóle pleców i stawów). Własna jaskinia 
wpływa korzystnie na drogi oddechowe (polecana również alergikom).  
 

Kompleks Aqua Thermal i atrakcji 
do naszej dyspozycji baseny wód termalnych kryte i odkryte (22 do 39oC) 
oraz basen dziecięcy. W basenach stanowiska masaży wodnych i 
perełkowych oraz zjeżdżalnie. Do dyspozycji Gości także fitness, jacuzzi, 
kompleks saun (sucha, parowa, infrasauna). Można dodatkowo skorzystać z 
zabiegów, salonu kosmetycznego oraz solarium. Na miejscu place zabaw, korty 
do squash-a, tenisa oraz pole minigolfa.  
 

Turystyczne atrakcje 
słoneczny mikroklimat zapewnia doskonałe warunki do relaksu i turystyki, a 
dogodne położenie zachęca do odkrywania okolicznych ciekawostek. Warto 
zobaczyć pobliskie jezioro w Heviz, zamek SUMEK, opactwo „Panonchalma”, 
"węgierskie morze" - Balaton czy barokowy pałac Festeticsów w Keszthely.. 
(Więcej informacji turystycznych - GRATIS z Voucherem!) 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
4 gwiazdkowy hotel, pokoje 1- i 2-osobowe z klimatyzacją, łazienką, TV-sat, 
Internetem oraz minibarkiem (możliwa dostawka). Obiekt otoczony zielenią, na 
miejscu restauracja, klub nocny, parking oraz własne baseny termalne (kryte i 
odkryte), wellness i fitness centrum, sauny i jaskinia, w której możemy 
popołudniami wypoczywać do woli.  
 

Smaczne wyżywienie 
2x razy dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatych „szwedzkich 
stołów”, z daniami ciepłymi, zakąski, ciasta, desery.... Cena nie zawiera napoi 
przy obiadokolacji.  
 

wSPAniały zdrowy wypoczynek 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
TAPOLCA Thermal RESORT**** 1245 zł/os. 1445 zł/os. 1695 zł/os. 1895 zł/os. 2145 zł/os. 

wSPAniały wypoczynek! Oferta obowiązuje do 23.10.2018 
 

Cena zawiera: 
• 4 / 5 / 6 / 7 lub 8 dni (3-7 nocy) - komfortowy Thermal Resort**** TAPOLCA 
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 
• korzystanie z basenów wód termalnych (kryte/odkryte) - GRATIS All Inclusive 
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• korzystanie ze świata saun (saunarium, ceremonie..) - GRATIS All Inclusive 

• stanowiska masaży wodnych, zjeżdżalnie, wellness - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z profesjonalnego fitness (potrzebny strój sportowy) - GRATIS All Inclusive  

• możliwość udziału w animacjach, zabawach przy basenach - GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, place zabaw, słoneczne tarasy, jacuzzi) - GRATIS All Inclusive 
• możliwość wypoczynku w jaskini od godz. 13.00 do 18.00 (oprócz niedziel i świąt)  
• parkowanie samochodu, szlafrok na czas wypoczynku, Internet Wi-Fi  
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń podatkowych  
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL i NNW Signal Iduna   
• oraz KL i NNW przy chorobach przewlekłych do 10 000 €  
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjne oraz mapa.  
  
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej ok. 1,7 €/os/dobę, pokój 1-osobowy +50% 

Zniżki: dziecko do lat 6 na dostawce – Gratis, 6-12 lat na dostawce -50%, dostawka dla dorosłego -15%, klub 
„Family TOUR®” –45 zł, wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.   
 

Pakiet zabiegów (8 dni/7 nocy lub 7 dni/6 nocy):  

• Regeneracyjny: konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 6 zabiegów/pobyt. Cena pakietu +545 zł/os. 
• Zdrowotny: 2x konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów i zalecenia), 24 „kompleksowe zabiegi” podczas 
wypoczynku (masaże, okłady, balneoterapia, elektroterapia..) Cena pakietu +1530,00 zł/os. 

 

Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku wskazana jest podstawowa 

znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. 
 

 


