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Skorzystaj z uzdrawiających termalnych wód!
Wybierz wypoczynek w kąpielisku
Hajduszoboszló - Węgry | jesień 2018
(Łatwy dojazd własny – mapa wraz z Voucherem)

Wiele możliwości wypoczynku w znanym kompleksie
termalnym, zdrowotne właściwości miejscowych źródeł w
najbardziej nasłonecznionej części Węgier - to wszystko czeka
w Hajduszoboszló! Miejscowość turystyczna jest znana na
całym świecie z powodu leczniczej mocy tutejszej wody termalnej oraz
dzięki wielu atrakcjom, dostępnym przez cały rok. Wypoczynek tutaj to
gwarancja wSPAniale spędzonego czasu!
Moc wodnych atrakcji
zadaszony kompleks czeka na odwiedzających przez cały rok!
Znajdziemy tutaj różne atrakcje: masaże wodne, prądy znoszące, kąpiele
bąbelkowe... Lecznicza część kąpieliska oferuje baseny z wodą o
temperaturze 32, 36, 38 oC. Znajduje się tutaj również wiele atrakcji dla
dzieci: oddzielne piętro z basenami, zjeżdżalniami, placem zabaw...
Zdrowotne właściwości
badania tutejszych wód potwierdzają korzystne działanie w leczeniu
schorzeń reumatycznych, stanów zapalnych i zwyrodnieniowych
narządów ruchu. Kąpiele w miejscowych źródłach są pomocne przy
rehabilitacji kontuzji i złamań, schorzeń mięśni, dolegliwościach
kobiecych, chorobach skóry. Pobyt w Hajduszoboszló to wspaniała
okazja, aby zrelaksować się i zregenerować organizm.
Atrakcje turystyczne
W przerwach od regenerujących kąpieli warto poznać miejscową kulturę i
odkryć pobliski Debreczyn – drugie co do wielkości miasto Węgier, z
wieloma interesującymi zabytkami. W Hortobágy natomiast, na terenie
Parku Narodowego, natrafimy na jeden z najciekawszych w Europie
chronionych stepów trawiastych, w niedużej odległości znajdują się również
piękne jaskinie… (Więcej informacji turystycznych – Gratis z Voucherem!)
Komfortowe zakwaterowanie
nowoczesny hotel Wellness Resort Aqua Sol***, położony w turystycznym
centrum miejscowości, obok dynamicznie rozwijającego się kąpieliska. Hotel
oferuje komfortowo wyposażone, funkcjonalne pokoje 2-osobowe z
możliwą dostawką. Każdy z pokoi zaopatrzony został w łazienkę,
klimatyzację, telefon, TV satelitarną, minibarek, sejf i dostęp do Internetu. W
hotelu do dyspozycji Gości oddano jacuzzi, 9-m basen, saunę i łaźnię parową.
Smaczne wyżywienie
2x dziennie – śniadanie i obiadokolacja w formie bogatych „szwedzkich
stołów”, napoje płatne indywidualnie na miejscu. Szef kuchni oferuje smaczne
dania lokalne i międzynarodowe.
Wspaniały relaks
Wellness & SPA****

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1495 zł/os.

1745 zł/os.

2045 zł/os.

2345 zł/os.

2495 zł/os.

Oferta wSPAniałego, zdrowego wypoczynku! Obowiązuje do 01.11.2018 r.

Cena zawiera:
• 3 / 4 / 5 / 6 lub 7 noclegów w 4 gwiazdkowym hotelu Aqua-Sol
Sprawdzenie dostępności wolnych miejsc  33-853-2075  mobile. 53-43-43-500 |Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji!

2| S t r o n a

wSPAniały wypoczynek w oazie wód termalnych - Hajduszoboszlo | Węgry - jesień 2018 r.

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• wolny wstęp do hotelowego spa oraz do kąpieliska Aqua Palace (oprócz Aquaparku)
• korzystanie ze wszystkich krytych i odkrytych basenów – GRATIS All Inclusive
• korzystanie ze strefy wellness, saun, jacuzzi, tepidarium – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z atrakcji (masaże w basenach, huśtawki wodne) – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach, zabawach kulturalnych– GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (leżaki, place zabaw, tarasy) – GRATIS All Inclusive
• Internet Wi-Fi w pokoju, 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. 1,50 €/os/doba, pokój jednoosobowy +25%, parking ok. 2 €/dobę.
Zniżki: dzieci do lat 4 -75%, 4-12 lat –50%, dostawka -25%, klub „Family TOUR®” -45 zł, wczesna rezerwacja >35
dni -2%.
Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku w Hajdúszoboszló,
wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
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