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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w kurorcie
wód termalnych - wyspa św. Małgorzaty
Węgry – BUDAPESZT | do 23.12.2021r.
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Budapeszt, należy do najpiękniejszych stolic Europy, mało
jednak kto wie, iż w samym sercu miasta na środku Dunaju jest
wyspa nazywana wyspą św. Małgorzaty (Margitsziget).
Znajduje się tutaj renomowane uzdrowisko szczycące się
wielowiekową tradycją wykorzystania wód termalnych i borowin oraz
kąpieli z korzyścią dla zdrowia. Spędzimy wSPaniały urlop z korzyścią dla
zdrowia w malowniczej aurze!
MARGITSZIGET (wyspa św. Małgorzaty)
wyspa na Dunaju (2,5 km długości, 95,6 hektara powierzchni, ukochane
miejsce Węgrów). Kurort położony w pięknym parku. W pobliżu ogrody
japońskie i różany. Na miłośników aktywnego wypoczynku czekają korty,
minigolf, rowery, mnóstwo tras spacerowych, ławek i zieleni.
Właściwości wód termalnych
wody bogate w wapń, magnez, wodorowęglan, siarkę, selen i inne
minerały. Korzystne w leczeniu i zapobieganiu niedomaganiom
reumatycznym (bóle pleców, stawów, zwyrodnienia.) Dolegliwościach
cywilizacyjnych związanych ze stresem i zanieczyszczeniem środowiska
(bezsenność, szybkie męczenie, uleganie nałogom, słaba odporność..)
Atrakcje turystyczne
na wyspie znajduje się wiele interesujących obiektów i zabytków, między
innymi: ruiny klasztoru, mini zoo, grająca studnia i fontanna oraz bogata
infrastruktura turystyczna (bary, restauracje, korty, rowery..) Łatwo też
dostać się do centrum (pieszo/autobusem) by odkryć ciekawostki stolicy
czardasza.. (Materiały turystyczne oraz mapa – GRATIS wraz z Voucherem)
Komfortowe zakwaterowanie
4 gwiazdkowy kompleks uzdrowiskowo/hotelowy położony na wyspie św.
Małgorzaty (Budapeszt). Pokój 1 lub 2 osobowy z klimatyzacją, łazienką, TVsat, suszarką do włosów, tel, minibarem, Wi-FI, zestawem do przygotowania
kawy/herbaty GRATIS (w pokoju Komfort możliwa dostawka). Na miejscu
baseny termalne z leżakami, bogata baza zabiegowa, świat saun, fitness.
Wszystkie atrakcje dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive
Smaczne wyżywienie
2x dziennie (śniadania i obiadokolacje w postaci bogatych szwedzkich stołów, obiadokolacja bez napoi). Do
wyboru dania kuchni międzynarodowej, węgierskie specjały i potrawy dietetyczne.
Kurort SPA & Health****
BUDAPESZT 2021 r.
Część 4 gwiazdkowa
Część 4 gwiazdkowa Komfort

Zdrowotny*

8 dni (7 nocy)

Regenerujący wypoczynek i relaks

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

3695 zł/os
1695 zł/os.
1995 zł/os.
2395 zł/os.
2695 zł/os.
3895 zł/os.
1795 zł/os.
2095 zł/os.
2495 zł/os.
2895 zł/os.
Pakiety specjalne! Zdrowy wypoczynek od 01.09 do 23.12.2021r. Oferta limitowana!

8 dni (7 nocy)
3095 zł/os.
3295 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/ 5/ 6/ 7 lub 8 dni (3-7 nocy) BUDAPESZT Thermal Kurort Margitsziget
• wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)
• korzystanie z basenów wód termalnych przy obiekcie – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z wellness, profesjonalnego fitness i saun – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive
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Regenerujący wypoczynek w kurorcie na wyspie św. Małgorzaty.. BUDAPESZT Węgry - 2021 r.

• możliwość udziału w aqua-fitness, gimnastyce, pilates – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach oraz programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
• darmowy Internet WI-FI w obiekcie oraz szlafrok na czas wypoczynku
• całodobowa opieka specjalistów, opłata klimatyczna
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL i NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• wypoczynek z Europejskim Certyfikatem Bezpieczeństwa Covid-19
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych
• oraz mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
* Pakiet Zdrowotny zawiera dodatkowo:
• konsultację lekarza specjalisty (dobór zabiegów),
• 6 zabiegów na tydzień pobytu z grupy zabiegów (pakiety można łączyć):
balneoterapia, hydroterapia, fizjoterapia, elektroterapia, okład torfowy (20 '), inhalacje (60')
Cena nie zawiera: parkowanie 8 Euro/dzień, pokój 1 osobowy +50%,
pokój apartament „Suite / De LUX” dla dwóch osób +40%.
Zniżki: dziecko do lat 6 Gratis, do lat 12 na dostawce -60%, dorosły na dostawce -10%.Wczesna rezerwacja -2%.
Turyści kochają Budapeszt, aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku
- wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
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