
 Węgry - wSPAniały, zdrowy wypoczynek to nasza specjalność!® 
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl 

Sprawdzenie dostępności wolnych miejsc tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500 
 

Sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja   33-853-2075  mobile. 53-43-43-500 |Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji! 

wSPAniały, zdrowy wypoczynek  
w kurorcie wód termalnych 

Węgry - Heviz | Promocja LATO 2019 r. 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

Kurort Heviz położony jest w zachodnich Węgrzech, otoczony 
malowniczymi wzgórzami pełnymi winnic. Słynny z łagodnego 
mikroklimatu i słońca. Największy skarb matka natura ukryła 
jednak pod ziemią, są nim niezwykłe (dobroczynne) wody 
termalne o niespotykanym nigdzie indziej składzie i właściwościach oraz 
ilości tak dużej iż napełniają niestygnące nawet zimą jezioro. Zapraszamy do 
Hévíz, gdzie nie tylko zakosztujesz zdrowych kąpieli w termalnych wodach i 
słońca ale też aktywnie i ciekawie spędzisz czas w otoczeniu przyrody. 
 

Ciekawostka na światową skalę 
ponad 4 hektarowe naturalne jezioro o temperaturze wody latem 33-34 
oC, zimą 26-28 oC. Napływ wody termalnej 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 leczą niedomagania reumatyczne (bóle 
stawów, artrozy, zużycie stawów..) Bezcenne także jako prewencja przy 
dolegliwościach cywilizacyjnych spowodowanych pracą i zanieczyszczeniem 
środowiska (stres, brak odporności, uczucie przemęczenia, osłabienie..). Kąpiele 
regenerują, uodparniają oraz pozwalają zachować zdrowie.  
 

Atrakcje turystyczne 
na miejscu liczne ścieżki spacerowe, zabytki i ciekawostki (kursuje pociąg 
turystyczny). Dysponując samochodem warto odwiedzić:  Pałacu Festeticsów w 
Keszthely, posmakować wina w słynnym Badacsony, odwiedzić zamki i jaskinie 
stworzone przez naturę (Informatory turystyczne - GRATIS z Voucherem).  
 

Komfortowe zakwaterowanie 
4 -gwiazdkowy Thermal RESORT/HOTEL EUROPA FIT Superior**** (kilka minut 

od jeziora). Pokój 2 osobowy z klimatyzacją, łazienką, TV-sat, minibarem, tel, 
sejfem, szlafrokami, suszarką do włosów, Internetem (możliwa dostawka). 
Własne baseny termalnych wód HEVIZ (kryte i odkryte), saunarium, fitness 
centrum oraz gabinety zabiegów. Swobodę poruszania zapewnia karta chipowa. 
Baseny termalne, saunarium i fitness dla naszych klientów GRATIS All Inclusive.  
 

Wyżywienie „Klasy VIP” 
2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów 
(dania regionalnee i europejskie, nie zawiera napoi przy obiadokolacji, w 
południe węgierska zupa GRATIS) 
 

Wypoczynek HEVIZ 2019 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

Thermal Resort Europa FIT****: 1595 zł/os. 1945 zł/os. 2345 zł/os. 2695 zł/os. 2795 zł/os. 

Promocja LATO 2019: wypoczynek w okresie od 12.05. do 21.07.2019r.     
  

Cena zawiera:   
• 3/4/5/6 lub 7 nocy (4-8 dni) Thermal RESORT/HOTEL EUROPA FIT Superior**** 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 

• kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive 

• świat saun (sucha, parowa, infra, rytuały..) - GRATIS All Inclusive 
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• profesjonalne fitness centrum (strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 

• zajęcia Aerobiku, Pilates, 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 +695,00 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. 
 

 
„Kąpiele z obciążeniem” -  CIEKAWOSTKA, zabieg: ( specjalność Hévíz). 
 

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 

http://west-balaton.hu/pl/heviz

