Węgry zdrowy wypoczynek | TOP OFERTA | LUX Relaks & Regeneracja sił
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie dostępności tel: 33-853-2075 lub 53-43-43-500

Niezapomniany zdrowy urlop w Oazie
wód termalnych - przepięknym EGER
Węgry - EGER 2022 r.
(Łatwy dojazd własny - mapa wraz z Voucherem)

Eger - piękna stolica północnych Węgier, położona u stóp Gór
Bukowych, słynąca z zabytków, barwnej historii oraz gorących
źródeł wód termalnych i pysznego wina doliny „Pięknej Pani”.
Piękna słoneczna pogoda, ciepły mikroklimat, wiele zabytków i
ciekawostek na wyciągnięcie ręki a do tego nieograniczone korzystanie z
basenów termalnych wód gwarantują iż wypoczynek będzie cudowny!
Gorące źródła - właściwości
Eger przyciąga turystów zabytkami oraz gorącymi źródłami wód
termalnych o korzystnych dla zdrowia właściwościach. Zawierają dużą
ilość wapnia, magnezu oraz wodorowęglan i selen (jest i basen z wodą
siarkową i radonową). Kąpiele w miejscowej wodzie termalnej pozwalają szybko
zregenerować siły i rozładować stres. Działają prewencyjnie, regeneracyjnie i
leczniczo przy dolegliwościach reumatycznych oraz cywilizacyjnych
spowodowanych pracą, przemęczeniem i szybkim tempem życia zapewniając
przy tym możliwość maksimum zabawy i relaksu w słonecznym mikroklimacie.
Baseny wód termalnych
tutejszy kompleks odkrytych i krytych basenów wód termalnych należy do
najlepszych i najoryginalniejszych w kraju. Do naszej dyspozycji wiele basenów
wód termalnych (temperatura wody 18–38,9oC) od typowo rekreacyjnych i
zabawowych, poprzez regenerujące aż po basen zdrowotny „siedzący” i
zabytkową „studnię życia” (jedyna w Europie - woda leci z góry)! Baseny, plaże
słoneczne i place zabaw otoczone zielenią zapewniającą miłą scenerię i cień.
Turystyczne atrakcje
spacerując uliczkami Egeru odkryjemy liczne zabytki, między innymi barokowy
kościół minorytów, neoklasycystyczną katedrę, minaret, cerkiew, zamek i inne
przypominające o bogatej historii miasta. Miejscem wartym odwiedzenia jest
„Dolina Pięknej Pani” – dolina piwniczek i restauracji. Główną atrakcją jest
kolejka turystyczna, którą tanio dotrzemy wszędzie. Pomocne materiały
informacyjne i turystyczne – GRATIS z Voucherem!
Wygodne zakwaterowanie
w nowoczesnym hotelu Imola Platan****, funkcjonalnie wyposażone pokoje
2 osobowe z balkonem, łazienką, LCD TV-sat, minibarem, Internetem Wi-Fi oraz
szlafrokami. Na miejscu baseny wewnętrzne oraz zewnętrzny z wodą termalną
siarkową oraz radonową, kompleks saun (fińska, biosauna, alpejska…), jacuzzi
oraz centrum zabiegowe. Przy hotelu baseny termalne odkryte z plażami,
wodnymi atrakcjami i infrastrukturą. Dla naszych klientów korzystanie ze
wszystkich basenów termalnych wód i saun przy hotelu GRATIS - All Inclusive.
Smaczne wyżywienie
2x dziennie: śniadania w formie bufetu oraz obiadokolacje wybór z 3 dań, kuchnia
regionalnej oraz europejskiej (nie zawiera napoi przy obiadokolacji).
UWAGA - kurort przyjmuje tylko osoby dorosłe!
wSPAniały wypoczynek:

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

Termy EGER Hotel****

1795 zł/os.

2195 zł/os.

2595 zł/os.

2995 zł/os.

3395 zł/os.
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Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) 4 gwiazdkowy Hotel Resort Imola Platan****
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje)
• korzystanie: kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive
• centrum relaksu, wypoczynku i regeneracji Wellness & SPA- GRATIS All Inclusive
• świat saun, profesjonalne ceremonie, okrycia do sauny - GRATIS All Inclusive
• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki wodne, etc.) - GRATIS All Inclusive
• stanowiska masaży wodnych i jacuzzi przy basenach - GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach, zabawach kulturalnych - GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (place zabaw, tarasy) - GRATIS All Inclusive
• Internet WI-FI, szlafrok na czas wypoczynku, parking GRATIS All Inclusive
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• wypoczynek z Europejskim Certyfikatem Bezpieczeństwa Covid-19
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjno – turystyczne
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej ok. 1,50 €/os/doba, pokój jednoosobowy +45%, apartament +20%
Zniżki: dostawka w apartamencie -5%, klub „Family TOUR®” -45 zł, wczesna rezerwacja >35 dni -2%.
Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku w Egerze,
wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
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