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Zdrowy Relaks w Resorcie Wód Termalnych 

H****Superior+ | „Nad modrym Dunajem”  

Węgry – TERMY VISEGRAD 2023  
/Łatwy dojazd własny – mapy, trasa dojazdu z Voucherem/ 

 

Zapraszamy do wypoczynku w Oazie wód 

termalnych Visegrad - urokliwa miejscowość (niegdyś 

stolica kraju), cudownie położona wśród zielonych 

wzgórz, w przepięknej scenerii „zakola” Dunaju. 

Tutejsze zabytki, kultura oraz archeologiczne stanowiska 

świadczą o dawnym znaczeniu i bogatej historii. Miejscowe wody 

termalne, malownicza lokalizacja i mnogość atrakcji 

turystycznych gwarantują nam wSPAniały relaks i wypoczynek z 

korzyścią dla zdrowia! 
 

Właściwości lecznicze 
Naturalnym skarbem Visegrád-u jest woda termalna bogata w niezbędne 
dla zachowania zdrowia składniki: wapń, magnez, wodorowęglan, sód oraz 
dużą zawartość jonów fluorkowych. Działa leczniczo przy: zwyrodnieniach i 
zapaleniach stawów, bólach kręgosłupa, nerwobólach. Kąpiele w tutejszej 
termalnej wodzie wpływają także korzystnie na dolegliwości układu 
oddechowego.. 
 

Niezwykły kompleks termalny 
odkryjemy tutaj mnóstwo atrakcji! Na terenie resortu między innymi: 
kąpielisko termalne (kryte i odkryte), duży wybór saun, łaźnię z wodą 
leczniczą, masaże podwodne, masaże lecznicze, masaże stóp... Na 
najmłodszych czekają place zabaw i wodne atrakcje. Miejsce idealne 
zarówno na wypoczynek we dwoje, jak i na rodzinny urlop. 
 

Wyjątkowe atrakcje turystyczne 
górujący nad okolicą zamek, z którego rozciąga się niezwykły widok na 
Zakole Dunaju. Warto odwiedzić pobliski Esztergom słynący z 
monumentalnej bazyliki, „mekkę artystów” – urokliwe Szentendre i 
największy w kraju skansen... Malownicze okolice można podziwiać podczas 
wycieczek samochodowych i rowerowych, lub podczas rejsu statkiem po 
Dunaju. (pomocne materiały GRATIS z Voucherem) 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
Nowoczesny Thermal SPA Wellness Resort Visegrad****Superior, 
malowniczo ulokowany na zielonym wzgórzu nad Dunajem. Czekają na nas 
komfortowo urządzone pokoje 1- i 2-osobowe, z łazienkami, klimatyzacją, 
balkonem, TV-sat, telefonem, minibarkiem, sejfem, suszarkami do włosów, 
szlafrokami.. Na miejscu własne SPA & Wellness (baseny termalne kryte i 
odkryte), baseny dla dzieci, basen pływacki, świat saun (saunarium), fitness 
- wszystkie atrakcje dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive.  
 

Smaczne wyżywienie 
2x dziennie, śniadanie i obiadokolacja w formie bogatych szwedzkich stołów 
z daniami międzynarodowymi oraz lokalnymi przysmakami (dni kuchni 
narodowych, kolacje smakoszy itp..) nie zawiera napoi przy obiadokolacji.  
 

Wyszehrad 2023 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
Thermal SPA HOTEL****  1695 zł/os. 2095 zł/os.  2495 zł/os. 2845 zł/os.  2895 zł/os. 

HIT 2023 - polecany przez ekspertów - Sprawdzony przez klientów! 
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Cena zawiera: 

• 3 / 4 / 5 / 6 lub 7 noclegów w komfortowym Thermal Visegrad Hotel****Superior 

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

• korzystanie z wszystkich krytych i odkrytych basenów - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z wielu saun, jacuzzi, tepidarium, fitness - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie ze stanowisk masaży wodnych w basenach - GRATIS All Inclusive 

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

• korzystanie z infrastruktury (leżaki, parasole słoneczne, itp..) - GRATIS All Inclusive 

• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe, klimatyzacja 

• Internet WI-FI w pokoju i lobby, możliwość zamówienia masaży i zabiegów z rabatem 

• 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 20 000 € 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy  

• przed wypoczynkiem „pakiet” pomocnych materiałów informacyjno – turystycznych 

 

Cena nie zawiera: 

opłaty klimatycznej 1,50 €/os/dobę, pokój jednoosobowy+40%. 

 

Zniżki: 

dziecko do lat 6 – Gratis, 6-11 lat -60%, 12-18 lat -20% zniżki, Wczesna rezerwacja >35 dni -2% 
 

 

Aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku wskazana jest podstawowa znajomość języka 

niemieckiego lub angielskiego lub też umiejętność korzystania z aplikacji translatora w telefonie 

(smartfon). 

 


