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wSPAniały, zdrowy relaks w kurorcie  
wód termalnych na wyspie Małgorzaty  

Węgry – BUDAPESZT | 2018 r. 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

Poczuj kojącą atmosferę Wyspy Małgorzaty i skorzystaj z jej 
dobrodziejstw. Zdrowy wypoczynek wśród pięknych widoków, 
pełen atrakcji przyciąga licznych kuracjuszy. Znajduje się tutaj 
renomowane uzdrowisko szczycące się wielowiekową tradycją 
wykorzystania wód termalnych i borowin oraz kąpieli z korzyścią dla 
zdrowia. Spędzimy tutaj wspaniały urlop w malowniczej okolicy!  
 

Niezwykłe miejsce 
Margitsziget - wyspa na Dunaju (2,5 km długości, 95,6 hektara 
powierzchni), dawniej ulubione miejsce zakochanych. Znajdziemy tutaj 
piękny park ze starymi drzewami, ogrodem japońskim i ogrodem 
różanym. Na miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu czeka 
mnóstwo tras spacerowych, ławek i zieleni. Wyspę stworzył Dunaj, który 
naniósł tu liczne warstwy żyznych gleb oraz minerałów, dzięki czemu 
gorące źródła na wyspie posiadają dobroczynne właściwości zdrowotne!  
 

Właściwości wód termalnych 
miejscowe wody są niezwykle bogate w wapń, magnez, wodorowęglan, 
siarkę, selen i unikalne cechy biologiczne. Wykazują korzystne działanie 
szczególnie przy: reumatyzmie, zwyrodnieniach i niedomaganiach układu 
ruchu, zapaleniach stawów, artretyzmie, zapaleniu ścięgien i nerwów, 
zaburzeniach układu krążenia (serce, naczynia krwionośne). Pomocne 
również przy dolegliwościach cywilizacyjnych – „eliksir młodości”.  
 

Atrakcje turystyczne 
na terenie wyspy znajduje sie dużo interesujących obiektów, między 
innymi mini zoo, grająca studnia i fontanna oraz bogata infrastruktura 
turystyczna (bary, restauracje..). Łatwo mozna również dostać się do 
centrum Budapesztu, zobaczyć słynne zabytki - Zamek królewski, Most 
łańcuchowy, muzea, wykopaliska... (Informatory turystyczne - GRATIS).  
 

Komfortowe zakwaterowanie 
4 gwiazdkowy kompleks uzdrowiskowo - hotelowy: Danubius Health Spa 
Resort**** oraz GRAND**** - obiekty położone w parku na wyspie, połączone 
korytarzem. Pokoje 1 i 2 osobowe klimatyzowane z łazienką, TV-sat, suszarką 
do włosów, tel, minibarem, Wi-Fi, zestawem kawa/herbata (możliwa 
dostawka). Obiekty posiadają własne baseny termalne, wellness, bazę 
zabiegową, konsultacje lekarskie - wszystko na miejscu! Swobodę poruszania 
zapewnia karta chipowa.  
 

Smaczne wyżywienie 
2x dziennie (śniadania i obiadokolacje w postaci bogatych szwedzkich 
stołów, obiadokolacja bez napoi). Do wyboru dania kuchni międzynarodowej, 
węgierskie specjały i potrawy dietetyczne, a także wybór najlepszych 
węgierskich win. Wieczorami w restauracji występuje cygańska orkiestra.   
 

Wybierz odpowiadający PAKIET: 

 Thermal RELAKS zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: 
śniadania i obiadokolacje w formie szwedzkich stołów (bez napoi przy obiadokolacji), 
nieograniczone korzystanie z basenów wód termalnych przy obiekcie, sauny, jacuzzi, 
fitness oraz wellness centrum, możliwość udziału w aqua aerobiku, spinning, joga.  
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 Zdrowotny zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie 
szwedzkich stołów (bez napoi przy obiadokolacji), konsultacja lekarza specjalisty, pakiet 10x zabiegi/tydzień. 
nieograniczone korzystanie z basenów wód termalnych przy obiekcie, sauny, jacuzzi, fitness oraz wellness 
centrum, możliwość udziału w aqua aerobiku, spinning, joga.  
 

Wybierz Swój pakiet: 

BUDAPESZT 2018 r.: 
Zdrowotny Thermal RELAKS 

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

Health Spa RESORT**** 3245 zł/os. 1545 zł/os. 1875 zł/os. 2195 zł/os. 2545 zł/os. 2595 zł/os. 

Margitsziged/GRAND**** 3045 zł/os. 1445 zł/os. 1745 zł/os. 2095 zł/os. 2395 zł/os. 2445 zł/os. 

Oferta SPECJALNA – wspaniały wypoczynek (oferta ważna do 23.06.2018) 
 

Cena zawiera: 
• 3 / 4 / 5 / 6 lub 7 noclegów w wybranym kompleksie 
• smaczne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)  

• korzystanie z basenów wód termalnych przy obiekcie – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z wellness, profesjonalnego fitness i saun – GRATIS All Inclusive 
• korzystanie z infrastruktury (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w aqua jogging, aerobics, spinning, yoga – GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w animacjach oraz programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive 
• darmowy Internet WI-FI w obiekcie oraz szlafrok na czas wypoczynku  
• Pakiet zdrowotny: konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów) 
• Pakiet zdrowotny: 10 zabiegów na tydzień pobytu (pakiety można łączyć) 
• całodobowa opieka specjalistów, opłata klimatyczna 
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL i NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych 
• oraz mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 

Cena nie zawiera: parkowanie 9 Euro/dzień, pokój 1 osobowy +35%, pokój apartament „Suite / De LUX” dla 
dwóch osób +40%, przejazd w obie strony z Katowic, Bielska, Skoczowa +395 zł/os. 
Zniżki: dziecko do lat 6 Gratis, do lat 12 na dostawce -70%, dorosły na dostawce -10%, karta „Family TOUR® –50 

zł. Wczesna rezerwacja (>30 dni) -2%. 
 

Turyści kochają Budapeszt, aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku  
- wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. 


