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Luskusowy, wSPAniały, zdrowy wypoczynek  
w OAZIE wód termalnych SPIRIT 
Węgry – SARVAR Thermal***** 2023 

(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 
 

Sarvar słynny z dobroczynnych właściwości (Regeneracja, Relaks, 

Poprawa zdrowia) wód termalnych z gorących źródeł. Luksusowy 

wypoczynek w Oazie zdrowia, wygody i komfortu. Hotel/Resort 

infrastruktura (5 gwiazdek), 22 baseny, ponad 10.000 m2 wodnego relaksu, 21 

gabinetów SPA i odnowy biologicznej, słoneczne plaże oraz dziesiątki innych 

atrakcji dla odprężenia, regeneracji i relaksu z korzyścią dla zdrowia! 
  

Thermal SPA & Wellness 
całoroczny kompleks basenów termalnych krytych i odkrytych, bogate 
centrum Wellness&SPA, które zapewnia duży wybór zabiegów (gabinety 
masaży, zabiegów wodnych...). Na miejscu znajdują się również sauny, 
tepidarium, nowoczesne fitness, kręgielnia, squash, bilard, infrastruktura. 
Malownicza okolica zachęca do aktywnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu: spacery, rower, nordic walking, golf, zwiedzanie.. 
  

Gorące Źródła wód termalnych 
Sarvar słynie z dwóch typów wód termalnych. Ze źródeł o głębokości 1200 
metrów pochodzi woda o temperaturze sięgającej 43°C, będąca podstawą 
kąpieli w basenach termalnych. Jej właściwości lecznicze doceniają 
szczególnie osoby z dolegliwościami cywilizacyjnymi i reumatycznymi. 
Natomiast z głębokości 2000 metrów wydobywa się wodę o dużej zawartości 
soli i wyższej temperaturze sięgającej 83°C. Po odparowaniu uzyskuje się z niej 
słynne „Sarvarskie kryształki”, wykorzystywane w zabiegach leczących 
dolegliwości reumatyczne, dermatologiczne oraz kobiece. 
  

Atrakcje Turystyczne 
do „perełek” Sarvar należy średniowieczny zamek, ciekawa starówka, muzeum, 

arboretum.. Pobliskie Szombathely warto odwiedzić ze względu na liczne zabytki 
i pozostałości obiektów z czasów rzymskich, jaskinie Tapolca, lokalne winiarnie. 
Okolica pełna ciekawostek - niedaleko stadnina koni, pola golfowe, stawy i 
jeziora. Wypożyczalnia sprzętu sportowego, rowery. (Więcej informacji z Voucherem!) 
  

Luksusowe zakwaterowanie 
5 gwiazdkowy Thermal SPA RESORT SPIRIT***** (uduchowiony*). Obiekt 
zapewnia wszystko na najwyższym poziomie pod jednym dachem. Pokój 
PREMIUM komfortowo wyposażony z łazienką TV-sat, klimatyzacją barkiem, 
suszarką, szlafrokami, kosmetykami, Internet WI-Fi, balkonem lub tarasem z 
leżakami. Możliwa dostawka.  Połączony z basenami Thermal VIP, saunami, 
fitness oraz gabinetami zabiegów i Strefą Piękna. 
  

Smaczne wyżywienie (Klasa VIP) 
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatych „szwedzkich 
stołów”, pyszne dania, sałatki, regionalne przysmaki, słodkie i desery. Wszystko w wykwintnym wydaniu! (nie 
zawiera napoi przy obiadokolacji). 
 

Wypoczynek w SARVAR  

Thermal SPIRIT RESORT*****   
4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

w pokoju jednoosobowym 2795 zł/os. 3495 zł/os. 4195 zł/os. 4995 zł/os. 5595 zł/os. 

w pokoju dwuosobowym 2395 zł/os. 2995 zł/os. 3595 zł/os. 4095 zł/os. 4595 zł/os. 
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Cena zawiera: 

• 4-8 dni (3-7 nocy) Komfort SPIRIT Resort***** SARVAR (5 gwiazdek) 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 

• korzystanie z centrum basenów termalnych z leżakami - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z saunarium wraz z ceremoniami i tepidarium - GRATIS All Inclusive 

• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 

• wydzielone Strefy kameralnego relaksu Wellness z jacuzzi - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach, eventach, galach Sportu - GRATIS All Inclusive 

• słoneczny taras z leżakami, stanowiska masażu wodnego - GRATIS All Inclusive 

• szlafrok (dla dorosłych) na czas wypoczynku, suszarka do włosów 

• Internet WI-FI w pokoju lobby barze, Informacja Turystyczna w Recepcji  

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

• ubezpieczenie turystyczne KL + NNW Signal Iduna  

• oraz KL + NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 

• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych 

• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
 

Cena nie zawiera 

opłata klimatyczna 1,7 Euro/dorosły/dzień (500 Forint). Strzeżony parking 4,5 Euro/dzień (2000 Forint), Pupil 

(*zwierzę) w pokoju 10 Euro/dzień (4500 Forint). Bogata oferta usług kosmetycznych, zabiegów i SPA. 

 

Zniżki 

dziecko do lat 6 płacimy tylko 150 zł/dzień. Wczesna rezerwacja (>35dni) -2%. 

 


