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wSPAniały relaks w oazie wód termalnych
„nad pięknym modrym Dunajem”
Węgry – VISEGRAD | jesień 2018
(Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu z Voucherem)

Visegrad - dawna stolica Węgier pełna skarbów! Przyjemny
mikroklimat, słoneczna pogoda i gorące źródła termalne
sprawią, że urlop tutaj będzie wyjątkowy. Na każdym kroku
spotkamy ślady bogatej i ciekawej historii, która sięga
jeszcze do czasów rzymskich... Położenie w przepięknej scenerii „zakola”
Dunaju gwarantuje niezapomniane widoki i mikroklimat sprzyjający
wSPAniałemu wypoczynkowi z korzyścią dla zdrowia!
Właściwości lecznicze
w Visegrádzie bije źródło wody termalnej o temperaturze 39,9˚C, która
zawiera niezbędne dla zdrowia składniki: wapń, magnez,
wodorowęglan, sód oraz dużą zawartość jonów fluorkowych. Wykazuje
pozytywne działanie przy: przy dolegliwościach układu ruchu,
zwyrodnieniach i zapaleniach stawów, bólach kręgosłupa oraz
nerwobólach. Kąpiele w tutejszej wodzie wpływają korzystnie na
dolegliwości układu oddechowego oraz pomagają przy alergiach.
Kompleks wód termalnych
odkryjemy tutaj mnóstwo atrakcji! Na terenie resortu między innymi:
kąpielisko termalne (kryte i odkryte), duży wybór saun, łaźnię z wodą
leczniczą, masaże podwodne, masaże lecznicze, masaże stóp... Na
najmłodszych czekają place zabaw i wodne atrakcje. Miejsce idealne
zarówno na wypoczynek we dwoje, jak i na rodzinny urlop.
Atrakcje turystyczne
największą ciekawostką Visegradu jest na pewno górujący nad okolicą
zamek, z którego rozciąga się piękny widok na Zakole Dunaju. Warto też
odwiedzić pobliski Esztergom słynący z monumentalnej bazyliki, „mekkę
artystów” – urokliwe Szentendre i największy w kraju skansen... Piękną i
zróżnicowaną okolicę można podziwiać również wybierając się w rejs
statkiem po Dunaju! (materiały turystyczne -GRATIS)
Komfortowe zakwaterowanie
nowoczesny i ładny 4 gwiazdkowy Thermal SPA RESORT In VISEGRAD,
malowniczo ulokowany na zielonym wzgórzu nad Dunajem. Pokoje 1- i 2osobowe funkcjonalnie i z gustem urządzone. 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, dania międzynarodowe oraz lokalne przysmaki (organizowane są
dni kuchni narodowych). Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne.
Wypoczynek - Visegrad:

Thermal SPA HOTEL****

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1275 zł/os.

1495 zł/os.

1545 zł/os.

1795 zł/os.

1995 zł/os.

Oferta jesień 2018 (nie dotyczy terminu 20-23.10.2018)

Cena zawiera:
• 4 / 5 / 6 / 7 lub 8 dni (3-7 nocy) w komfortowym Thermal Visegrad Hotel****
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
Informacja, sprawdzenie miejsc i rezerwacja:  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!
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wSPAniały, jesienny wypoczynek w resorcie wód termalnych.. VISEGRAD / Węgry 2018 r.

• 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
• 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%, 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.
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