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Aktywny, pełen wSPAniałych przeżyć relaks  
w oazie wód termalnych!  

Węgry – ROYAL Sarvar | Wiosna 2018 
          /Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu wraz z Voucherem/ 

 

Sarvar to urokliwy, pełen zieleni kurort, słynący z gorących 
źródeł wód termalnych. Rzeka RABA tworzy tu malownicze 
meandry i jeziora, w okolicy znajdziemy lasy i winnice 
(możliwość degustacji), ścieżki turystyczne i rowerowe. 
Zabytkowa starówka, park, arboretum, zamek i pałac - to 
wszystko zapewni nam dużo rozrywki! Zaznamy tutaj 
regenerującego wypoczynku oraz poprawimy samopoczucie...  

 

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.   

 

Royal® Thermal RESORT  
nowoczesny, całoroczny kompleks basenów (krytych i odkrytych) 
napełnionych wodą termalną. W basenach wiele wodnych atrakcji: 
stanowiska masaży, zjeżdżalnie a nawet „wodne szachy”. Przy basenach 
leżaki (GRATIS), plaże słoneczne, place zabaw dla dzieci i dorosłych, bary. 
Na miejscu organizowane są animacje oraz różne zajęcia, zabawy. Obiekt co 
roku otrzymuje wyróżnienia i nagrody, należy do prestiżowego grona 
najlepszych Thermal Resortów Europy „ROYAL®”!  

 

Turystyczne atrakcje 
zamek pochodzący z czasów średniowiecza z jednym z piękniejszych muzeów 
w kraju. W arboretum wokół zamku można podziwiać rzadkie okazy drzew i 
krzewów. W pobliskim Szombathely liczne zabytki i pozostałości obiektów z 

czasów rzymskich, winnice.. (Pomocne  materiały informacyjne – GRATIS) 

 

Wygodne zakwaterowanie 
w nowoczesnym 4 gwiazdkowym 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! Mieszkać 
będziemy w eleganckich, funkcjonalnie wyposażonych, klimatyzowanych 2-
osobowych pokojach z łazienką, TV-sat, radiem, Internetem Wi-Fi, sejfem, 
minibarem i suszarką (za potwierdzeniem możliwa dostawka).      

 

Smaczne wyżywienie VIP 
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie szwedzkich stołów (cena nie 
zawiera napoi przy obiadokolacji). 
 

wSPAniały wypoczynek 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
ROYAL  SPA - HOTEL**** 1395 zł/os. 1695 zł/os. 1995 zł/os. 2295 zł/os. 2595 zł/os. 

Oferta ważna dla wypoczynku do 30.06.2018r. (za wyjątkiem terminów: 27-20.04 oraz 18-20.05) 
 

Cena zawiera: 

• 3 / 4 / 5 / 6 lub 7 noclegów w komfortowym HOTEL**** ROYAL SPA - Sarvar 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 
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• korzystanie z wszystkich krytych i odkrytych basenów - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z stanowisk masaży w basenach, plaży, leżaków..) - GRATIS All Inclusive 

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

• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe, suszarka do włosów 

• dostęp do Internetu Wi-Fi w pokoju i lobby 

• faktura (polski rachunek) pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego 

• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna 

• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 € 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

• 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 5 €/doba, pokój 1-osobowy 

+80%, apartament +50%. 

Zniżki: dziecko do lat 6: GRATIS, do lat 18 na dostawce –40%, dorosły na dostawce -20%, Klub „Family®” –45 zł, 

wczesna rezerwacja -2%. 

 

Aby w pełni wykorzystać atuty wypoczynku wskazana jest podstawowa 

znajomość języka niemieckiego lub angielskiego. 


