
Bratysława-Zalakaros-Mały Balaton-Heviz-Tichany-Tapolca-Keszthely

Cena obejmuje:                                  
- 7 noclegów w hotelu 
- Wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji  
- transport autokarem LUX  na trasie: Warszawa-Zalakaros-Warszawa
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz choroby Przewlekłe 
- nielimitowane korzystanie z Centrum SPA z basenami hotelowymi
- program turystyczny 
Cena nie obejmuje: 
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników  lokalnych - ok.6000 HUF/osoba
- biletów wstępu na Kąpielisko Termalne GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ  – cena od 3900 HUF/ dzień 
- biletu wstępu na Kąpielisko Termalne - Jezioro Heviz- cena 
- napoi do obiadokolacji 
- dopłata do pokoju 1-osobowego – 480 zł
- opłata klimatyczna dla osób powyżej 18lat –  1,50 EUR /os/dzień – płatna na miejscu
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób
- transport został skalkulowany według informacji jak wyżej, w przypadku wyjazdu z innych  
  miejscowości w Polsce cena zostanie zmodyfikowana in minus lub in plus.

MIASTO KWIATÓW I WÓD TERMALNYCH

ZALAKAROS - uzdrowisko leży w południowo - zachodniej części Węgier, 40 km na południe od Balatonu, niedaleko granicy chorwackiej. Do niedawna była to niewielka, nikomu nie znana miejscowość, wioska, która dzięki wykrytym źródłom wód termalnych zmieniła się w ładne, miasteczko uzdrowiskowe. Ze względu na fakt, że jest to jeden z najmłodszych kompleksów termalnych na Węgrzech, jest jednym   z najnowocześniejszych. Woda zawiera rozpuszczone  minerały jodu, bromu, fluoru. Zalakaros w 2002 roku  zdobyło miano NAJBARDZIEJ UKWIECONEGO MIASTA WĘGIER, a w 2003 roku rangę KWIECISTEGO MIASTA EUROPY. Miasto okalają wzgórza z winnicami i sadami owocowymi, okoliczne lasy zapewniają świeże powietrze. Zadbane parki, tonące w kwiatach bulwary, czyste i uporządkowane ulice zapraszają do spędzenia tu wypoczynku. Standard usług świadczonych w Zalakaros należy do najwyższych na Węgrzech. Zalakaros odwiedzają przede wszystkim chorzy z problemami układu ruchowego, zapaleń stawów, reumatyzmu, ale bardzo skuteczne są kuracje przewlekłych zapaleń organów kobiecych. 

 WĘGRY - ZALAKAROS

Dla każdego uczestnika
upominek niespodzianka

Program:
1 DZIEŃ - Wyjazd we wczesnych godz.rannych. Przejazd przez Słowację. W trakcie przejazdu
krótkie zwiedzanie BRATYSŁAWY- Wzgórze Zamkowe, Stare Miasto, Katedra Św. Marcina.
Przyjazd do Zalakaros - zakwaterowanie - spacer po uzdrowisku, obiadokolacja - nocleg.
1-8 DZIEŃ Pobyt w Hotelu: 
W trakcie pobytu plażowanie, wypoczynek i wycieczki:
Nielimitowane korzystanie z Centrum SPA  z basenami w hotelu
- ZALAKAROS-MIASTO KWIATÓW - piesza wycieczka- zwiedzanie UZDROWISKA- 
zobaczymy przepiękne rośliny w Arboretum w pobliżu Kina Ogrodowego, Park Leśny oraz 
wybudowaną z drewna wieżę obserwacyjną, skąd otwiera się panorama miasta, Małego 
Balatonu, ale można nawet i dojrzeć do samego Balatonu.
- WOKÓŁ MAŁEGO BALATONU-TERMY I BAWOŁY – wycieczka autokarem, w trakcie której 
zobaczymy Kis-Balaton małą miniaturkę Balatonu, największego jeziora błotnego Europy. 
W trakcie wyprawy odwiedzimy ZALAKOMAR z Rezerwatem Bawołów znajdującym się  
w pobliskiej Kápolnapuszta, żyje tu blisko 250 bawołów. następnie ZALAVAR, historyczną 
siedzibę morawskich królów w IX wieku. Zachowały się tam ruiny XI-wiecznej katedry  
z kaplicą zamkniętą półokrągłą absydą.
- HÉVÍZ – DLA DUSZY I CIAŁA- wycieczka autokarem do Heviz - najbardziej znanego  
w Europie węgierskiego kurortu. Sławę przyniosło mu unikalne na świecie Jezioro 
Lecznicze Hévíz - które jest największym na świecie aktywnym biologicznie jeziorem 
termalnym i zarazem najpopularniejszym i najbardziej znanym zdrojowiskiem Węgier. 
Kąpiel w jeziorze termalnym słynącym z wody o cudownym działaniu.
-WĘGIERSKIE MORZE I PODZIEMNY PODWODNY ŚWIAT - wycieczka autokarem po 
północnym brzegu BALATONU- udamy się na Półwysep Tihany. Centrum półwyspu stanowi 
jedno z najstarszych opactw benedyktyńskich w Europie z XI wieku z kryptą Andrzeja I, 
z terenu którego roztacza się najpiękniejszy widok na jezioro. Następnie odwiedzimy 
miejscowość TAPOLCA, gdzie znajduje się jaskinia Barlangok odkryta w 1903 r.- niezwykły 
twór przyrody powstały dzięki wypłukaniu rozpuszczalnych warstw w wapienno 
gliniasto-bazaltowym podłożu przez ciepłą wodę z termalnego źródła. Podziemny wodny 
świat przemierzać będziemy łódkami. Na chwilę zatrzymamy się, żeby pospacerować 
po uliczkach miasteczka Tapolca, u stóp którego rozpościera się niezwykle malowniczy 
staw z charakterystycznym młynem. Ostatnim punktem programu będzie KESZTHELY  
Perła w Koronie Balatonu - miasteczko z ponad 750-letnią historią. Niewątpliwie, 
architektoniczną wizytówką i najbardziej znaną atrakcją Keszthely jest pałac rodu Festetics. 
To jeden z największych pałaców w całym kraju. Zobaczymy również niezwykle urokliwą 
starówkę
8 DZIEŃ - Śniadanie - wyjazd do Polski. Powrót w godz.wieczornych.

HOTEL NAPFÉNY *** - Elegancki hotel położony w uzdrowiskowej części miasta, tylko 
150m od najnowocześniejszego na Węgrzech kompleksu kąpieliskowego z basenami termalnymi. 
W 2018 roku hotel został gruntownie odnowiony. Hotel położony w zielonej części miasta, otoczony 
zielonym ogrodem. DO DYSPOZYCJI GOŚCI: recepcja, restauracja, lobby, bar, własny ogródek  
z możliwością grillowania, taras słoneczny do opalania z leżakami i parasolami, CENTRUM SPA    
2 baseny z wodą termalną w tym  basen leczniczy z masażami, sauna fińska, grota solna, sala fitness, 
sauna na podczerwień, pokój gier tenis stołowy, darty, plac zabaw dla dzieci, bezpłatny internet 
bezprzewodowy w całym budynku. Odpłatnie: Centrum Odnowy Biologicznej, wypożyczalnia 
rowerów, parking.
Zakwaterowanie: Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, aneksem kuchennym  
z lodówką i kuchenką mikrofalową, telefonem, TV, sejfem oraz balkonem. WiFi  bezpłatnie. 
Pokoje elegancko oraz przytulnie wyposażone. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU - napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo.

KĄPIELISKO GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ - położone jest w pięknej, 800 letniej miejscowości 

Zalakaros. Teren słynie z wody leczniczej, wytryskającej z głębokości ponad 2000 metrów,  

o temperaturze 96 C° i unikatowym składzie. Na podstawie składu wodę leczniczą można zaliczyć 

do wód alkaliczno-chlorkowych, wodorowęglanowych, zawierającą jod, brom, siarkowodór, fluor, 

elementy radioaktywne, potas, sód, magnez, żelazo, mangan, azotan i azotyn, kwas metaborowy, 

kwas meatkrzemowy, wolny kwas węglowy. Kompleks ten rozprzestrzenia się na pięknym, zadbanym 

zielonym terenie i posiada liczne baseny kryte oraz na wolnym powietrzu: 14 basenów odkrytych,   

8 basenów krytych oraz AQUPARK. Baseny o różnej głębokości i różnej temperaturze wody, w tym 

basen relaksacyjny, pływacki, do siedzenia, dla dzieci, whirlpool, z kąpielami szampańskimi, 

ze sztuczną falą, baseny rekreacyjne z armatkami wodnymi, mostkami, masaż podwodny, 

grzyb wodny, wodospad, zjeżdżalnie wodne, dysze wodne, grota solna, Sauna, brodziki 

dla dzieci.


