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wSPAniały, zdrowy wypoczynek
w Oazie wód termalnych!
Węgry – ROYAL Sarvar | Sezon 2021
/Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu wraz z Voucherem/

SARVAR – położony w malowniczej okolicy jezior i rzeki RAB
zapewnia obfitość zieleni oraz ciepły mikroklimat gwarantujące
idealne warunki do wypoczynku. Miejscowe termalne wody
przyciągają turystów i kuracjuszy zapewniając bezpieczny
relaks i regeneracją oraz dobroczynny wpływ na zdrowie! Miejscowość
słynnie także zabytkową starówką, zamkiem z arboretum oraz winem.
Gorące źródła termalnych wód
Sarvar słynie z 2 typów wód termalnych. Ze źródła o głębokości 1200 m
pochodzi woda o temperaturze do 43°C (używana w basenach) - działa
regenerująco. Z głębokości 2000m natomiast wydobywa się wodę o dużej
zawartości soli i temperaturze 83°C. Po odparowaniu uzyskuje się z niej
słynne „Sarvarskie kryształki”, wykorzystywane w zabiegach łagodzących
niedomagania cywilizacyjne, dermatologiczne oraz ginekologiczne.
Thermal RESORT Royal®
nowoczesny, całoroczny kompleks basenów termalnych (krytych i
odkrytych). Czeka nas wiele atrakcji wodnych: stanowiska masaży,
zjeżdżalnie a nawet „wodne szachy” do tego słoneczne plaże, place zabaw
dla dzieci i dorosłych oraz bary. Dużo leżaków do dyspozycji. Na miejscu
organizowane są animacje oraz różne zajęcia, zabawy. RESORT należy do
prestiżowego grona najlepszych Thermal Resortów Europy „ROYAL®”!
Turystyczne atrakcje
ciekawostką Sarvaru jest średniowieczny zamek z muzeum organizujące
przedstawienia i pokazy historyczne. W arboretum wokół zamku podziwiamy
rzadkie okazy drzew i krzewów. W pobliżu warto odwiedzić miejscowość
Szombathely, gdzie czekają liczne zabytki oraz pozostałości obiektów z czasów
rzymskich, blisko winnice. (materiały informacyjne – GRATIS z Voucherem)
Wygodne zakwaterowanie
nowoczesny 4 gwiazdkowy Resort ROYAL SPA Hotel****. Obiekt połączony jest
korytarzem z Thermal Resort ROYAL SPA®, dzięki czemu w szlafroku lub stroju
kąpielowym możemy przejść z pokoju bezpośrednio na teren basenów, plaż
trawiastych, placów zabaw lub nowoczesnego Health centrum! Na Gości czekają
eleganckie, funkcjonalnie wyposażone, klimatyzowane 2-osobowe pokoje z
łazienką, TV-sat, radiem, Internetem Wi-Fi, sejfem, minibarem i suszarką (za
potwierdzeniem możliwa dostawka).
Smaczne wyżywienie - VIP All Inclusive
śniadania obiady i kolacje w formie szwedzkich stołów. Do tego przekąski
oraz napoje – GRATIS All Inclusive (bez ograniczeń!!)
wSPAniały wypoczynek
ROYAL SPA - HOTEL****

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1695 zł/os.

2095 zł/os.

2495 zł/os.

2895 zł/os.

3195 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) komfortowy Resort ROYAL SPA Hotel****
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• pełne wyżywienie: 3x dziennie (szwedzkie stoły potraw, przekąsek i napoi)
• korzystanie: kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive
• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki wodne.. itp.) - GRATIS All Inclusive
• korzystanie z stanowisk masaży w basenach, plaży, leżaków.. - GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach, zabawach kulturalnych - GRATIS All Inclusive
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe,
• dostęp do Internetu Wi-Fi w pokoju i lobby
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni
• faktura (polski rachunek) pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne 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 „pakiet” pomocnych materiałów informacyjno – turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej ok. 1,70 €/os/dobę, parkowanie samochodu 6 €/doba,
pokój 1-osobowy +60%, apartament +50%.
Zniżki: dziecko do lat 6 - GRATIS, do lat 14 na dostawce –45%, do lat 18 na dostawce –30%,
dorosły na dostawce -20%, wczesna rezerwacja -2%.
Aby w pełni wykorzystać atuty wypoczynku wskazana jest podstawowa
znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
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