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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w Oazie
w jednej z najpiękniejszych stolic Europy
- Węgry – Budapeszt RESORT | Sezon 2022
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany/blisko granicy)

Budapeszt - dzięki wspaniałym zabytkom, barwnej historii, bogatej
kulturze oraz naturalnym gorącym źródłom nazywany jest „Perłą
Dunaju”. Węgierska stolica oczaruje nas zabytkami, łagodnym
mikroklimatem, gościnnością oraz dobroczynnymi właściwościami
wód termalnych i infrastrukturą gwarantującą wypoczynek na najwyższym
poziomie. Budapeszt - miejsce wyjątkowego urlopu!
Thermal RESORT****
wyobraźmy sobie Resort, w którym wszystko jest przyjazne, funkcjonalne i
wygodne! Resort zapewniający zarówno relaks, regenerację i rozrywkę na
wysokim poziomie. Będący luksusowym całorocznym kompleksem
basenów termalnych wód z przebogatym saunarium, profesjonalnym
fitness oraz światem adrenalinowych legendarnej „Angkor Wat”. Przy tym
Oazą w której odnajdziemy spokój i harmonię z naturą.
Maximum rozrywki i zdrowego wypoczynku
kompleks znajduje się w 72 metrowej kopule o wysokości aż 5 pięter!
Sceneria nawiązuje do legendarnej świątyni „Angkor Wat” gdzie natura
harmonijnie łączy historię, legendy i tajemnice. Do naszej dyspozycji wiele
basenów termalnych (kryte i odkryte), wodne adrenalinowe zjeżdżalnie,
stanowiska masaży wodnych, jacuzzi, słoneczne tarasy i plaże z leżakami.
Korzystać też będziemy z przebogatego saunarium w których odbywają
się „rytuały zdrowia”. Do naszej dyspozycji także profesjonalne fitness
centrum, pałacowe oceanarium, strefy wypoczynku i relaksu. Połączenie
autobusowe z centrum Budapesztu - łatwo zwiedzimy całe miasto.
Masaże i zabiegi Beauty & SPA
w kompleksie wiele salonów pielęgnacji ciała i urody, SPA zabiegów i
masaży! Do wyboru na recepcji programy pielęgnujące ciało, ponad 100
rodzajów masaży, zabiegi kosmetyczne, fryzjerskie, orientalne. Najwyższej
jakości usługi dostępne są w korzystnych pakietach jak i pojedynczo.
Komfortowe zakwaterowanie
w 4 gwiazdkowym Thermal Resorcie 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”
2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych „szwedzkich
stołów”, wyborna kuchnia, dania regionalne i światowe. (cena nie zawiera napoi do obiadokolacji).
Wypoczynek Budapeszt:

Thermal RESORT****

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1495 zł/os.

1995 zł/os.

2445 zł/os.

2495 zł/os.

2995 zł/os.

PROMOCJA – wypoczynek do 03.06.2022r. Sprawdź TERAZ dostępność wolnych miejsc.

Cena zawiera:
• 3 / 4 / 5 / 6 lub 7 nocy (4-8 dni) Thermal SPA Resort**** in Budapeszt
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De LUX wSPAniały wypoczynek w Oazie wód termalnych – BUDAPESZT Węgry 2022 r.

• komfortowe, klimatyzowane pokoje jedno i dwuosobowe z możliwą dostawką
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• wszystkie kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive
• wszystkie sauny (codziennie rytuały) i „lakonia” - GRATIS All Inclusive
• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki itp.) - GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, wszystkie strefy, tarasy..) - GRATIS All Inclusive
• place zabaw wodne i tradycyjne, "piracki statek" - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach oraz zabawach - GRATIS All Inclusive
• klimatyzacja w pokoju, szlafrok na czas wypoczynku
• darmowy Internet Wi-Fi, parkowanie samochodu
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL i NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
• wypoczynek z Europejskim Certyfikatem Bezpieczeństwa Covid-19
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów
• oraz mapa dojazdu i atrakcji turystycznych.
Cena nie zawiera:
pokój jednoosobowy +60%, apartament +40%. Parking strzeżony +8 euro/noc
Zniżki:
dzieci do lat 7 GRATIS, do 14 lat na dostawce -50%, dostawka dla dorosłego -20%,
Wczesna rezerwacja (>35 dni) 2%.
Aby w pełni wykorzystać atuty wSPAniałego, zdrowego wypoczynku w Budapeszcie
wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego lub
podstawowa umiejętność obsługi translatora Google.
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