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

Zaczerpnij siłę z Cudów Natury 
w oazie termalnych wód i atrakcji  

Węgry - Zalakaros 2019 
(Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu wraz z Voucherem) 

 
Resort Zalakaros – jeden z najmłodszych a zarazem 
najnowocześniejszych kurortów Węgier. Malowniczo otoczony 
wzgórzami, winnicami oraz wartymi odkrycia ciekawostkami. 
Słynny barwną kulturą i strojami. Przyciąga czystym klimatem 
oraz dobroczynnymi właściwościami miejscowych wód termalnych które 
sprawiają, że wypoczywamy regenerując ciało i umysł.  
 

Źródła wód termalnych   

czeka na nas kompleks termalny, gdzie wSPAniale spędzimy czas z 
rodziną! Znajdują się tutaj kryte i odkryte baseny z wodą leczniczą oraz 
wieloma atrakcjami. Na młodszych Gości czeka kraina zabaw, z licznymi 
zjeżdżalniami (różne poziomy trudności) oraz mnóstwem wodnych 
rozrywek! W strefach relaksu natomiast wyciszymy się i poczujemy 
lecznicze działanie wód. Dla naszych klientów korzystanie z kompleksu 
Spa&Wellness - GRATIS All Inclusive!   
 

Zdrowy wypoczynek   

miejscowe wody termalne należą do grupy wód siarkowych, które są 
unikatowe na skale światową. Liczne minerały sprawiają, że kąpiele w 
tutejszych źródłach poprawiają samopoczucie oraz wykazują korzystne 
działanie przy dolegliwościach narządów ruchu, ginekologicznych oraz 
przy problemach dermatologicznych. Tutaj wspaniale wypoczniemy, 
jednocześnie dbając o zdrowie!   
   

Atrakcje turystyczne   

w pobliżu warto zobaczyć najstarsze miasto nad Balatonem - czyli Keszthely z 
mnóstwem zabytków, m.in. z Pałacem Festeticsów, Rynkiem czy Ulicą Kossutha. 
Dodatkowo znajdują się tutaj liczne muzea, które są lokalną atrakcją 
turystyczną m.in. muzeum marcepanu czy muzeum radia i telewizji. Warto 
zwiedzić także Nagykanizsa – z placem Elżbiety z zabytkową zabudową oraz 
miasteczko Tihany – tam znajduje się opactwo benedyktyńskie, założone w roku 
1055 (więcej informacji - GRATIS z Voucherem).   
 

Komfortowe zakwaterowanie   

nowoczesny Resort&SPA****, zlokalizowany w centrum miejscowości. Obiekt 

posiada komfortowe, przestronne pokoje dwuosobowe z klimatyzacją, łazienką, 
balkonem, TV, minibarkiem oraz sejfem. W pokojach istnieje możliwość 
dostawki. Goście mogą bez ograniczeń korzystać z kompleksu basenów, który 
jest połączony korytarzami.  
 

Smaczne wyżywienie   

2x dziennie – śniadanie i obiadokolacja w formie bogatego bufetu ("szwedzki 
stół"), napoje płatne indywidualnie na miejscu. Do wyboru smaczne dania 
kuchni lokalnej oraz międzynarodowej.  

 

Zdrowy wypoczynek  4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

Hotel Thermal & Wellness**** 1345 zł/os. 1595 zł/os. 1895 zł/os. 2145 zł/os. 2195 zł/os. 

 

Cena zawiera: 
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) w 4 gwiazdkowym Resort& SPA Zalakaros**** 
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)  
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• korzystanie ze wszystkich krytych i odkrytych basenów – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z jacuzzi, tepidarium, fitness centrum – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z atrakcji (masaże w basenach, bicze wodne) – GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach, zabawach kulturalnych– GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z infrastruktury (leżaki, place zabaw, tarasy) – GRATIS All Inclusive 

• Internet na terenie hotelu, szlafrok Gratis na czas pobytu  
• faktura (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 pomocne materiały informacyjno – turystyczne 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji 
 
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej ok. 1,7 €/os/doba, pokój jednoosobowy +60%, parking ok. 5 €/doba 
Zniżki: dzieci do lat 6 GRATIS, do lat 18 na dostawce -40%, dostawka dla osoby dorosłej -25%, 

 karta „Family TOUR®” -45 zł, wczesna rezerwacja - powyżej 35 dni -2%. 

 
Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku w Zalakaros, wskazana jest  

podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.  
 
 


