Węgry - gorące źródła wód termalnych | Wypoczynek, Regeneracja, Zdrowie
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
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wSPAniały, zdrowy Sylwester w kurorcie
wód termalnych na wyspie św. Małgorzaty
Węgry – BUDAPESZT | Sylwester 2021/22 r.
(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. Wyspa będąca
nagromadzeniem żyznych iłów i naturalnych borowin jest
sama w sobie niezwykłą ciekawostką i skarbem
przyrodniczym. Do tego na wyspie tryskają gorące źródła o leczniczych
właściwościach. Spędzimy tutaj niezapomnianego Sylwestra !
Margitsziget (wyspa św. Małgorzaty)
wyspa na Dunaju (2,5 km długości, 95,6 hektara powierzchni, ulubione
miejsce zakochanych). 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
miejscowe wody bogate w wapń, magnez, wodorowęglan, siarkę, selen.
Posiadają unikalne cechy korzystne w leczeniu niedomagań
reumatycznych (bóle pleców, stawów, trudności z poruszaniem,
zwyrodnienia.) Pomocne w dolegliwościach cywilizacyjnych związanych ze
stresem i zanieczyszczeniem środowiska (bezsenność, szybkie męczenie,
uleganie nałogom, brak odporności, nadwaga, chroniczne zmęczenie).
Atrakcje turystyczne
na terenie wyspy znajduje się wiele interesujących obiektów i zabytków,
między innymi mini zoo, grająca studnia i fontanna oraz bogata
infrastruktura turystyczna (bary, restauracje, korty, rowery..) Łatwo dostać się
do centrum Budapesztu (pieszo/autobusem) zobaczyć zabytki..
Komfortowe zakwaterowanie
w nowoczesnym kurorcie 4-gwiazdkowym: Health Spa RESORT**** , pokoje 1
i 2 osobowe z klimatyzacją, łazienką, TV-sat, suszarką do włosów, tel,
minibarem, Wi-Fi, zestawem kawa/herbata GRATIS (możliwe dostawki).
Obiekt zapewnia komfortowy wypoczynek, posiada własne baseny termalne,
sauny, fitness centrum, plaże, leżaki, wellness oraz bazę zabiegową.
Swobodę poruszania zapewnia karta chipowa. Korzystanie 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.
wSPAniały Sylwester
powitaj Nowy Rok w wyjątkowym miejscu! Bal Sylwestrowy rozpocznie
wykwintna obiadokolacja i aperitif. W programie występy artystów, zabawy,
konkursy. Przeżyj niezapomnianego Sylwestra w samej stolicy Węgier!
BUDAPESZT 2021/2022
Health SPA RESORT****

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2495 zł/os.

2895 zł/os.

3295 zł/os.

3695 zł/os.

4095 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/ 5/ 6/ 7 lub 8 dni (3-7 nocy) Thermal Kurort Margitsziget BUDAPESZT
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• smaczne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)
• udział w uroczystym Balu Sylwestrowym z atrakcjami
• 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 jogging, aerobics, spinning, yoga – 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 VAT (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 €
• 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),
• 10 zabiegów na tydzień pobytu (pakiety można łączyć)
Cena nie zawiera: parkowanie 8 Euro/dzień, pokój 1 osobowy +50%, pokój apartament „Suite / De LUX” +40%,.
Zniżki: dziecko do lat 6 Gratis, do lat 12 na dostawce -50%, dorosły na dostawce -15%,
karta „Family TOUR® –50 zł. Wczesna rezerwacja (>30 dni) -2%.
Turyści kochają Budapeszt, aby w pełni wykorzystać atuty zdrowego wypoczynku
- wskazana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
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