Biuro Zdrowych Podróży Family TOUR i King SPA®
Konto bankowe: 95 1140 2004 0000 3002 5142 1586
Sprawdzenie dostępności i rezerwacja tel: 33-853-2075 mobile: 53-43-43-500

wSPAniały, zdrowy wypoczynek w Kurorcie
wód termalnych – wyspa św. Małgorzaty
- Węgry - BUDAPESZT| Sezon 2022
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Budapeszt, należy do najpiękniejszych stolic Europy, mało jednak
kto wie, iż w samym sercu miasta na środku Dunaju jest OAZA
spokoju (naturalna wyspa na DUNAJU) nazywana wyspą św.
Małgorzaty (Margitsziget). Znana z gorących źródeł, przy których powstał
Kurort/Uzdrowisko do którego zapraszamy! By odkryć zdrowe właściwości wód
termalnych, borowin i zabiegów w czasie wolnym poznając skarby i zabytki
jednej z najpiękniejszych stolic Europy.
Kurort MARGITSZIGET (wyspa św. Małgorzaty)
naturalna wyspa na Dunaju (2,5 km długości, 95,6 hektara powierzchni). O
łagodnym i czystym mikroklimacie. Czysta przyroda i poczucie „zwolnienia
czasu” (bliskość serca stolicy) zapewnia odpoczynek od stresu, relaks,
regenerację oraz poprawę zdrowia. Kurort położony w pięknym parku. W
pobliżu ogród japoński i różany, promenada z ławeczkami, etc.
Właściwości wód termalnych
woda termalna na wyspie „św. Małgorzaty” ma działanie przeciwbólowe.
Przenikając do organizmu przyspiesza procesy regeneracyjne, pobudza
działanie węzłów chłonnych, przyspiesza powrót sił i energii. Korzystna w
leczeniu i zapobieganiu niedomaganiom reumatycznym (bóle pleców,
stawów i zwyrodnieniach.) Zabiegi uzupełnione nowymi odkryciami nauki i
medycyny dają wiele pozytywnych efektów w postaci wzmocnienia
kręgosłupa i stawów. Leczą i łagodzą dolegliwości cywilizacyjne związane ze
stresem i zanieczyszczeniem środowiska (bezsenność, szybkie męczenie,
uleganie nałogom, obniżona odporność, złe samopoczucie.)
Atrakcje turystyczne
na wyspie wiele malowniczych ścieżek spacerowych łączących mosty, ruiny
klasztoru, mini zoo, grającą „studnię” z promenadami nadrzecznymi i Naszym
Kurortem. Łatwo dostać się do centrum miasta (pieszo lub autobusem) by
odkryć atrakcje Budapesztu, stolicy zaliczanej do najpiękniejszych! (Materiały
turystyczne oraz mapa – GRATIS z Voucherem)
Komfortowe zakwaterowanie
4 gwiazdkowy Kurort Uzdrowiskowo/Hotelowy**** na wyspie św. Małgorzaty
(Budapeszt). Pokój 1 lub 2 osobowy z klimatyzacją, łazienką, TV-sat, suszarką
do włosów, tel, minibarem, Wi-FI, zestaw do przygotowania kawy/herbaty
GRATIS (pokój De Lux możliwa dostawka). Na miejscu baseny termalne ze
stanowiskami masaży, tarasy i leżakami, własna bogata baza zabiegowa,
świat saun, fitness. Wszystko 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 i węgierskie specjały.
Kurort SPA & Health****

Zdrowotny*

BUDAPESZT 2022 r.

8 dni (7 nocy)

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

3995 zł/os
4245 zł/os.

1645 zł/os.
1745 zł/os.

2045 zł/os.
2195 zł/os.

2395 zł/os.
2595 zł/os.

2795 zł/os.
2995 zł/os.

3195 zł/os.
3395 zł/os.

Część 4 gwiazdkowa Klasik
Część 4 gwiazdkowa De Lux

Relaks & Regeneracja

Promocyjne pakiety specjalne! ważne dla wypoczynku od 20.06 do 31.08.2022r.
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Cena zawiera: (Relaks & Regeneracja)
• 4/5 6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Thermal Kurort**** (wyspa Św. Małgorzaty)
• 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
• 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
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Anty Covid19
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
• przed wypoczynkiem pomocne materiały informacyjne
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
* Pakiet Zdrowotny zawiera dodatkowo:
• konsultację lekarza specjalisty (dobór zabiegów),
• 6 zabiegów na tydzień: balneoterapia, hydroterapia, fizjoterapia, elektroterapia, okład borowinowy (20 minut),
inhalacje (60 minut)
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%.
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