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Komfortowy, zdrowy wypoczynek w Oazie (Resort****) 

Wellness wód termalnych z słonecznymi plażami 

Węgry – KORMEND**** | (Maj-Wrzesień) 2023  
(Łatwy dojazd własny - mapa wraz z Voucherem) 

 

Kormend THERMAL RESORT**** atrakcyjna turystycznie lokalizacja 

zapewnia odkrycie nieznanych zamków i ciekawostek. Tutejsze 

baseny termalnych wód, sauny, fitness, słoneczne plaże i zaplecze 

MedicalSpa gwaratują zdrowy wypoczynek z poprawą odporności na stres 

i niedomagania XXI w oraz radość, relaks i regenerację z Natury! 
 

Właściwości wód 
tutejsze wody termalne pomagają zachować zdrowie, kondycję i 
urodę. Poprawiają odporność na codzienny stres i niedomagania 
cywilizacyjne! Leczą dolegliwości reumatyczne i cywilizacyjne 
(przemiany materii). Wypoczynek łączy „Włoskie Dolce Vita” z 
Węgierskim temperamentem i luksusem Natural SPA. 
 

Resort wód termalnych 
Nowy Resort/Hotel****. Do naszej dyspozycji baseny wód termalnych kryte i 
odkryte, wodne groty, basen dziecięcy. W basenach kaskady, dysze oraz 
stanowiska masaży bąbelkowych! Własne bogate saunarium z wyjściem na 
dwór do jacuzzi! Jest też profesjonalne fitness centrum, gabinety masaży i 
zabiegów SPA. W każdej części dużo miejsca do relaksu oraz wiele leżaków do 

wypoczynku. Dla naszych Klientów wszystkie atrakcje - GRATIS All Inclusive. 
 

Turystyczne atrakcje                                     
 okolica pełna ciekawostek związanych z wielokulturowością. W miasteczku 
ciekawa starówka i sporo zabytków. Samochodem warto odkryć Szombathely, 
zamek Koszeg, gorące jezioro Heviz, zamek Güssing najstarsza twierdza w 
Burgenlandii i inne. (Pomocne materiały informacyjne – GRATIS z Voucherem!)  
 

Komfortowe zakwaterowanie 
nowoczesny THERMAL Hotel/Resort****S - duży komfortowy pokój -1, -2 i -3 os. z 
TV sat, klimatyzacją, łazienką (kosmetyki, ręczniki, suszarka i szlafroki), radiem, 
minibarem, większość pokoi z balkonem, możliwa dostawka. Internet WI-FI. 
Obiekt połączony z kompleksem basenów termalnych (kryte i odkryte), 
saunarium, fitness, kręgielnią, gabinetami zabiegów i masaży (MedicalSPA), salą 
YOGI, basenem dziecięcym i placem zabaw, słonecznymi plażami i tarasami 
(leżaki - GRATIS). Bez barierowe poruszanie dzięki karcie chipowej.  
 

Smaczne wyżywienie 
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w postaci „szwedzkich stołów” z 
ciepłymi daniami (zupy, mięsa, ryby..), zakąskami, owocami, serami, sałatkami, 
WEGE. Są także słodkie bufety pełne ciast, smakołyków i deserów.. (płatne tylko 
napoje przy obiadokolacji, dzbanek wody - GRATIS).  
 

wSPAniały wypoczynek: 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

Resort Thermal **** 1595 zł/os. 1945 zł/os. 2295 zł/os. 2695 zł/os. 2995 zł/os. 

Oferta cenowa (promocyjna) wypoczynku do 02.09.2023 r. Liczba miejsc ograniczona!  
 

Cena zawiera: 

• 4-8 dni (3-7 nocy) Komfortowy wypoczynek THERMAL Hotel/Resort**** (Superior) 
• bogate wyżywienie 2x dziennie (śniadania oraz obiadokolacje - szwedzkie stoły) 
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• korzystanie z basenów termalnych (kryte i odkryte) – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z kompleksu saun, jacuzzi i tepidarium – GRATIS All Inclusive 
• korzystanie z atrakcji (masaże w basenach, huśtawki wodne) – GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z infrastruktury (leżaki, place zabaw, zjeżdżalnie) – GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w zajęciach JOGI i „Sauno rytuałach” – GRATIS All Inclusive 
• korzystanie z fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w animacjach, zabawach kulturalnych – GRATIS All Inclusive 
• szlafrok na czas wypoczynku, papcie SPA, kosmetyki hotelowe, suszarka do włosów 
• koszyk do wykorzystania na ręczniki i szlafroki przy basenach termalnych  
• Internet Wi-Fi w pokoju oraz całym obiekcie  

• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 

• turystyczne ubezpieczenie zdrowotne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjne 
• bezpieczne parkowanie samochodu – teren dozorowany 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 

Cena nie zawiera:  
opłaty klimatycznej ok. 1 €/os/doba, Level SALON, zabiegów, pokój jednoosobowy +60% 

 

Zniżki:  
dzieci do lat 2 GRATIS! do 12 lat na dostawce –30%, dostawka dla dorosłego -20%. 
Wczesna rezerwacja >35 dni -2%.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


