
SŁONECZNY BRZEG - to największy i najbardziej słoneczny kurort dla najbardziej 

słonecznych ludzi. Najdłuższe i najszersze bułgarskie plaże o długości przeszło 8 km, 

miejscami szerokie na 100m, naturalne wydmy wokół zatoki, czyste i spokojne morze. 

Słoneczny Brzeg został wyróżniony prestiżowym tytułem Niebieskiej Flagi. Tytuł ten 

otrzymują jedynie najczystsze i najbardziej ekologiczne kąpieliska na świecie. 

zakwaterowanie: Pokój standard 2 osobowy (z możliwością jednej dostawki),  
z łazienką(wc, prysznic) i klimatyzacją, TV SAT, balkonem. Widok na basen dodatkowo 
płatny. Za dopłatą pokój rodzinny 2 osobowy z możliwością 2 dostawek wyposażony jak 
pokój standardowy z widokiem na basen. 
wyżywienie: aLL incLuSiVe - w formie bufetu - śniadania (7.30-10.00), obiad (12.30-14.00), 
kolacja (18.00-21.00). Przekąski i napoje (11.00-17.00) w barze, zimne napoje 
bezalkoholowe (7.30-22.30), lokalne napoje alkoholowe w barze (11.00-22.30). Lody 
(15.00-17.00). Wymagane noszenie opasek all inclusive.

cena obejmuje: 7 lub 10 noclegów, wyżywienie ALL INCLUSIVE, opiekę polskiego rezydenta, 
przelot samolotem,  transfer: lotnisko-hotel-lotnisko, ubezpieczenie KL, NNW.
cena nie obejmuje: 
-taxa klimatyczna płatna na miejscu: dorosły-6EUR/pobyt, dziecko-3EUR/pobyt
-opłata obowiązkowa TFG(15zł) i TFP(15zł)-doliczana w momencie rezerwacji

program fakultatywny:                                  
• istambuł - 1 dzień – 82 EUR, 2 dni – 102 EUR
• bułgarski  wieczór – ok. 35 EUR 
• rejs statkiem o zachodzie słońca wzdłuż półwyspu nesseber – ok. 35  EUR
• pirackie party – ok. 45 EUR
• bałczik i przylądek Kaliakra – ok. 51 EUR

zakwaterowanie: Pokoje 2 os. z możliwością max. 2 dostawek, klimatyzowane,  
z  łazienkami (prysznic lub wanna, wc;), TV SAT, lodówka; balkon lub taras (stolik  
i krzesełka); 
wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i obiadokolacje) w formie urozmaiconego bufetu.

HoTeL iriS *** - położony w połowie drogi pomiędzy miejscowością Rawda  
a miastem Nesseber. Około 1000m od centrum Nesseberu, zaledwie 100m od 
piaszczystej plaży (serwis plażowy dodatkowo płatny) Do lotniska w Burgas ok. 22 km. 
Urządzony bardzo nowocześnie i przytulnie. Połączenie nowoczesnego designu, 
przytulnej atmosfery, bułgarskiej gościnności i nienagannej obsługi. Do dyspozycji  gości: 
lobby, całodobowa recepcja, restauracja z tarasem, bar przy basenie, odkryty basen  
z bezpłatnymi leżakami i parasolami, zewnętrzne jacuzzi na ok. 8 osób, sala fitness, 
sauna fińska, tenis stołowy, bilard, pokój i plac zabaw dla dzieci, siatkówka plażowa.  
bezpłatne wiFi na terenie całego obiektu, parking. Za opłatą: pralnia, sejf w recepcji.

Transport:                                  
• SaMoLoT czarTerowY z wybranego lotniska do burGaS
• auToKar: burGaS-HoTeL-burGaS

HoTeL riwa***/**** - położony w spokojnej dzielnicy, otoczony ogrodem, 
doskonały dla rodzin z dziećmi. Tylko  ok. 120 m od piaszczystej plaży z łagodnym zejściem, 
1,5 km od centrum Słonecznego Brzegu oraz niecały 1 km od Aquaparku. Hotel składa 
się z 2 części: trzygwiazdkowej i czterogwiazdkowej. Do dyspozycji gości: całodobowa 
recepcja, lobby, restauracja serwującą dania kuchni regionalnej i międzynarodowej), 
bar, ogród, bezpłatny dostęp do internetu (na terenie lobby), plac zabaw dla dzieci, 
basen ze słodką wodą, przy basenie serwis plażowy i ręczniki bezpłatne (kaucja), 
hydromasaż, wydzielona cześć dla dzieci
Za opłatą: sejf (ok. 2 EUR/dzień), leżaki i parasole na plaży (ok.7 BGN/sztuka), Internet 
bezprzewodowy w pokoju - 5 EUR/dzień lub 50 EUR/tydzień. Hotel i restauracja akceptuje 
płatność kartami kredytowymi Visa i Master Card.

Bułgaria - słoneCznY Brzeg
wypoczynek skąpany w słońcu

NESSEBER - Perła Bułgarii otoczona antycznymi murami i turkusowym morzem 

przyprawia o zawrót głowy niejednego turystę. Bajeczne widoki, ciepły klimat  

i niepowtarzalna atmosfera Nessebaru sprawią, że wakacje  staną się niezapomnianą 

przygodą! To niebywałej urody miasto ukryte jest na skalistym półwyspie, który 

ze stałym lądem łączy się jedynie wąską groblą. Malowniczo położony kurort to 

prawdziwa mekka dla pasjonatów historii, którzy spędzając tu wczasy odnajdą tu 

fascynujące pozostałości z przeszłości.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł
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HoTeL aMniSSoS*** - kameralny, zbudowany w stylu greckim składający 
się z budynku głównego i pięciu jednopiętrowych pawilonów. Położony w pobliżu 
zabytkowego miasta Retyhmon z tawernami, restauracjami, sklepami i bogatymi 
życiem nocnym (dojazd z przystanku naprzeciw hotelu). Do lotniska w Heralkionie 
ok. 73 km. Hotel położony ok. 100 metrów od piaszczystej plaży (leżaki i parasole 
bezpłatnie). Do dyspozycji gości: recepcja, bar i restauracja serwująca dania kuchni 
greckiej, bar Tropical, pool bar, ogród, basen zewnętrzny (z leżakami i parasolami)  
i brodzik ze słodką wodą, mini klub dla dzieci, mini-golf, tenis stołowy, animacje, 
wi-Fi (bezpłatnie). 
zaKwaTerowanie:  Pokoje 2, 3 – osobowe z łazienkami (wanna/prysznic, suszarka 
do włosów) i balkonem/tarasem łóżko małżeńskie lub 2 pojedyncze oraz kanapa). 
Możliwość zakwaterowanie max. 2,3 osób dorosłych lub  2 dorosłych i dziecko do  
11 lat . W każdym pokoju klimatyzacja, telefon, TVSAT, sejf (za dopłatą), mini-lodówka.
wYŻYwienie aLL incLuSiVe: 
- śniadanie (7.30-9.30), obiad (12.30-14.30), kolacja (19.00-21.30) w formie bufetu 
szwedzkiego w restauracji; przekąski i desery (11:30-12:00), kawa i lody (17:00-17:00). 
Napoje: herbata, kawa z ekspresu, woda, lokalne wino (różowe/białe) w kieliszkach, 
piwo beczkowe, cola, sprite, napój pomarańczowy, lokalne napoje alkoholowe – raki, 
ouzo, brandy.  Bar Tropical (10:30-18:30) i  Pool Bar 19:30-23:00 – samoobsługa.   

wycieczki fakultatywne:                                  
cHania-apTer-jezioro KournaS 
Na początku wycieczki jedyne słodkowodne jezioro wyspy - Kournas. Dalej trasa 
prowadzi szlakiem kreteńskich wiosek do Argiroupoli (tzw. Srebrne Miasto), w pobliżu 
którego można podziwiać wspaniałe wodospady. Następnie przeprawa na półwysep 
Akrotiri gdzie spoczywa wielki grecki polityk Vanizelos. Na zakończenie zwiedzanie 
miasta Chania – jednego z najpiękniejszych na wyspie, gdzie plątanina wąskich, 
urokliwych uliczek niezmiennie wprawia w zachwyt odwiedzających. Cena-ok.55 EUR
w cieniu MinoTaura HeraKLion i KnoSSoS –winnica 
W okolicy Heraklionu – stolicy wyspy, znajdują się ruiny słynnego pałacu Knossos, 
uważanego za mityczny labirynt. Zwiedzanie najważniejszych pozostałości po Krecie 
Minojskiej: ruin pałacu w Knossos, który prawdopodobnie był mitycznym labiryntem.                    
Po zwiedzaniu pałacu przejazd do Heraklionu – stolicy wyspy, czas wolny na spacer  
i zakupy Następnie przejazd do jednej z największych winnic na Krecie winnica 
“Minos”.  Niepowtarzalna okazja do degustacji 3 win oraz zapoznanie się z procesem 
produkcji wina, rakii produkcja oliwy z oliwek kreteńskich oraz produkcji mydła. 
Cena – ok. 45 EUR + 16 EUR bilet wstępu
SpinaLonGa – wYSpa TrĘDowaTYcH 
Wycieczka na tajemniczą wyspę, gdzie Wenecjanie wznieśli okazałą fortecę, która była 
świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Imponujące fortyfikacje, bramy i inne budynki 
zachwycają, a fakty z ostatniego okresu funkcjonowania twierdzy wzbudzają strach. 
W 1903 grecki rząd stworzył tutaj kolonię dla trędowatych. Będziecie mieli okazję 
zobaczyć dawne mieszkania trędowatych, szpital, sklepy… Piękny rejs po uroczej 
zatoce Mirabello z Eleoundy na Spinalongę. A po zwiedzaniu kąpiel na plaży Kolokitha 
z obiadem z pewnością Was zrelaksują. Lunch na statku: mięsiwo, sałatka grecka  
i wino oraz owoce. Cena ok. 50 EUR (wliczona łódź i lunch) (+ 8EUR/os bilet wstępu).
GrecKie KaraibY - GraMVouSa - baLoS
Laguna Balos to zdecydowanie jedno z najpiękniejszych miejsc na Krecie. Woda 
jest tutaj krystalicznie czysta, przezroczysta przy brzegu, a dalej kolory mieszają się 
tworząc przepiękny turkusowo-szafirowy kolaż. Laguna często porównywana jest do 
Karaibów i znajduje się na liście najpiękniejszych plaż na świecie, czego powodem jest 
piasek o niecodziennej biało-różowej barwie. Gramvousa jest wyspą znajdującą się 
w pobliżu laguny. Legenda głosi, że była ona kryjówką piratów. Na szczycie wzgórza,                       
na wysokość 140 metrów znajdują się ruiny XVI wiecznej twierdzy wybudowanej 
przez zamieszkujących wyspę Wenecjan. Dodatkową atrakcją jest leżący przy plaży 
zardzewiały wrak statku, który utknął na mieliźnie na początku XX wieku i tak już 
pozostał dodając wyspie charakteru.  Cena-ok. 75EUR. (wliczony statek) 
wycieczki realizowane przy 35-40 osobach.

KRETA - słońce, plaże, lazurowa woda, morze i góry, niespotykana fauna i flora, naturalne 

piękno, historia i tradycja, kultura, kwiaty, oliwki, zioła, cykady…to właśnie Kreta. Piątą 

co do wielkości w basenie Morza Śródziemnego, królowa wysp greckich nazywana przez 

mieszkańców Megalonissos, czyli Wielka Wyspa. Kolebka cywilizacji europejskiej, której 

pięknem zachwycał się najsłynniejszy poeta grecki – Homer. Idealne miejsce na wypoczynek  

i relaks. Przyciąga najdłuższym latem w Europie, pięknymi, kilometrowymi plażami, bogactwem 

kultury, niezliczonymi zabytkami oraz niepowtarzalną atmosferą. 

cena obejmuje: 7  noclegów, wyżywienie  All inclusive, opiekę polskiego rezydenta, ubezpieczenie 
KL, NNW, Bagaż, CHoroby Przewlekłe, przelot samolotem WARSZAWA-Heraklion-Warszawa, transfer: 
lotnisko-hotel-lotnisko, zwiedzanie Rethymno.
Uwagi: 
- Taxa klimatyczna – 1,5 EUR/pokój/dzień
- Stała cena dla dziecka – 0-1,99 lat – 580zł
- Opłata obowiązkowa na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 26 zł/os (kwota doliczana  
   w momencie rezerwacji)
 Transport:                                  
• SaMoLoT czarTerowY z wybranego lotniska do HeraKLionu
• auToKar: HeraKLion-HoTeL-HeraKLion

kreTa - krÓLowa wYsP greCkiCH

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł
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cena obejmuje: 7/9/10  nocLeGÓw
• 6 /9/10 noclegów w wybranym  hotelu pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i TVSAT
• 1  nocleg w ok. Aten  w hotelu *** pokoje 2,3- osobowe z łazienkami i  TVSAT
• Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje 
• samolot na trasie Warszawa/Kraków-Ateny-Warszawa, Kraków
• transfer autokarem: Ateny -Tolo- Ateny 
• opiekę rezydenta 
• ubezpieczenie NW, Kl, bagaż, oraz Choroby Przewlekłe
• program turystyczny 
cena nie obejmuje: 
• napoi do obiadokolacji  innych niż woda
• opłaty obowiązkowej - koszt wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników  lokalnych 
   oraz system TOUR GUIDE - ok.50 EUR
• dopłata do pokoju 1-osobowego- 650zł /turnus
• taxy klimatycznej 1,50 EUR/pokój /dzień
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy,- 26 zł /os./pobyt  
  (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji),
UWAGI:
• zwiedzanie Aten uzależnione jest od godzin wylotu- może się odbyć w dniu przylotu do Aten    
  pierwszego dnia lub w dniu wylotu z Aten ostatniego dnia.

zakwaterowanie: pokoje 2,3- os. z łazienkami (prysznic, WC, suszarka do włosów) oraz  
klimatyzacją. Ponadto TV SAT, telefon, mała lodówka oraz balkon. WiFi bezpłatnie. Pokoje  
wygodne nowocześnie i gustownie urządzone.
wyżywienie: 2 posiłki dziennie, śniadania i obiadokolacje w formie - BUFETU. Napoje do  
kolacji dodatkowo płatne. 

Plażowan i e
i  zw i edzan i e

HoTeL „FLiSVoS”*** - Hotel położony  w centrum Tolo oraz 100m od piaszczystej 
plaży. Elegancki obiekt 3-piętrowy, jeden z dwóch sąsiadujących ze sobą obiektów 
sieci Flisvos. Do DYSpozYcji GoŚci:  recepcja, hol recepcyjny z lobby barem, punkt 
wymiany walut, informacja turystyczna, restauracja z panoramicznym tarasem  
i widokiem na morze, drink bar, ogród, taras słoneczny, basen z bezpłatnymi parasolami  
i leżakami w sąsiednim budynku FLiSVoS roYaL.

Program: 
1 dzień – zbiórka  PORT LOTNICZY –Warszawa lub Kraków. Wylot do Aten.
Przylot do Aten transfer do hotelu. Kolacja w pokojach (lub zostanie przeniesiona 
na dzien nastepny po zwiedzaniu Aten) lub ostania noc w Atenach – w zależnosci od 
godzin przelotu.
2 dzień – Po śniadaniu wyjazd do ATEN i zwiedzanie aTen - SieDzibY boGÓw 
GrecKicH -Zobaczymy wszystkie najsłynniejsze atrakcje stolicy Grecji: wzgórze 
akropolu zwieńczone ruinami partenonu - Świątyni ateny partenos (dziewicy), 
monumentalna brama propyleje, świątynia ateny nike, erechtejon ze słynnym 
krużgankiem oraz agora - centrum życia politycznego, religijnego i handlowego 
starożytnej Grecji. Nastepnie zobaczymy odeon Herodosa attyka, wieżę wiatrów, 
świątynię zeusa olimpijskiego oraz zrekonstruowany stadion Kali Marmaro, na 
którym odbyły się pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie. Wejdziemy na wzgórze 
aresa, zwane potocznie areopagiem, to tujaj zjawił się św. Paweł, który, jak można 
przeczytać w „Dziejach Apostolskich” przemawiał do członków Areopagu i zdołał 
przekonać areopagitę Dionizosa do przejścia na wiarę chrześcijańską. Objazd miasta 
podczas którego zobaczmy: Tryptyk atenski, Stadion panatenajski przy którym 
kończy sie 42 km biegu maratońskiego,oraz słynnych gwardzistów greckich  
w tradycyjnych strojach trzymających wartę przed Grobem nieznanego Żołnierza. 
Przejazd autokarem do Tolo.
2– 8/10/11  dzień - pobyt  w ToLo:  
proGraM - wycieczki w cenie w trakcie pobytu
• aSini – ŚLaDaMi HiSTorii - wycieczka piesza na starożytne aSini - pozostałości  

murów obronnych. Piękna panorama zatoki- projekcja filmu w j.angielskim oraz 
zwiedzanie wzgórza Akropolu nad urwiskiem. W czasach mykeńskich istniało tu 
ważne miasto, które w 740 r.p.n.e zostało zniszczone przez zazdrosnych mieszkańców 
potężnego wówczas miasta Argos. Miała być to zemsta za sojusz mieszkańców miasta 
ze Spartą. Obecnie zobaczyć tu można pozostałości cytadeli, grobów mykeńskich 
oraz wiele ciekawych przedmiotów. 

• naFpLio - pierwSza SToLica Grecji - aG Moni - wycieczka autokarowa do 
pierwszej stolicy odrodzonej Grecji ze wspaniałymi weneckimi fortyfikacjami. 
Zobaczymy mury obronne, twierdza palamidi, piękne Stare Miasto o tarasowej 
zabudowie, park w środku miasta ze starym dworcem i lokomotywą,  fort bourtzi  
po środku zatoki i nadmorski bulwar prowadzący do plaży. Dla chetnych sprawdzian 
sił, 899 schodow do fortu Palamedesa skąd roztacza się wspaniały widok na miasto  
z meczetami oraz zatokę argosarońską. Następnie zwiedzimy  klasztor aG Moni - jeden 
z najstarszych klasztorow praswosławnych, ukryty we wzgórzach Argolidy każdego 
dnia na kilka godzin otwiera swoje bramy.  Klasztor Agia Moni zostal zalożony w XI w n.e  
uważany jest za jeden z najstarszych. Będziemy mieli okazje zwiedzić cerkiew, 
która zachwyca swoją bryłą archtektoniczną. Poznamy życie mniszek, posłuchamy  
o ascezie ówczesnej  i obecnym życiu w murach klasztoru.

8//10/11 dzień - śniadanie, transfer autokarem do Portu Lotniczego w Atenach.  
W trakcie przejazdu postój przy KanaLe KorYncKiM, który łączy 2 morza: jońskie  
i egejskie oraz skraca drogę miedzy wyspami i kontynentami. będziemy mieli okazję 
stanać na moście granicznym i z wysokości 75 m spojrzeć na efekt pracy: periandera, 
Kaliguli, juliusza ceazara, nerona i innych wielkich tego swiata- krótki spacer i czas 
na zdjęcia. Przejazd do ATEN - Wylot z Aten, przylot do  Krakowa lub Warszawy. 
propozycje programu fakultatywnego:
• rejS na wYSpY zaToKi SaroŃSKiej: HYDra i SpeTSeS - Hydra- najciekawsza z wysp 

archipelagu. Nie ma na niej ruchu kołowego. Cały transport odbywa się na grzbiecie 
osiołków lub konno. Jest przykładem kamiennej architektury wyspiarskiej i niebywałego 
piękna. To ulubione miejsce Roberta Retforda, Lizy Minelli Spetses jest zdecydowanie 
inna – mimo, iż niewielka to bardzo kosmopolityczna: rodzina Hiltonów, Big czy właściciel 
znanej marki piwa Amstel upodobali sobie właśnie tą wyspę na miejsce odpoczynku. Liczne 
zatoczki i lazurowe w nich morze przyprawiają o zawrót głowy. Cena ok. 35 eur

• MYKenY i winnice w neMei- Mykeny – kolebka naszej kultury. Miejsce to daje nam 
niebywałą okazję aby poznać historię rodu Atrydów, Agamemnona i Pięknej Heleny. 
Zwiedzimy grób Agamemnona, cydatelę mykeńską z murami cyklopimi oraz muzeum ze 
złotą maską władcy Myken. Następnie przejazd do Nemea – niegdyś miejsca Panhellenskich 
Igrzysk Sportowych na równi ważnych z olimpijskimi. Dzisiaj jest to zagłębie winnic,  
w których powstaje najlepsze greckie wino czerwone. Będziemy mieli okazję na zwiedzenie 
piwnic winnicy, części produkcyjnej oraz skosztowanie 4 najlepszych win: czerwonych  
i białych. Cena ok. 37 eur + 10eur. Degustacja wina.

zakwaterowanie: pokoje 2,3- os. z łazienkami ( prysznic lub wanna, WC, suszarka do włosów) oraz 
klimatyzacją. Ponadto TV SAT, telefon, lodówka oraz balkon. WiFi  bezpłatnie. Pokoje eleganckie, 
bardzo gustownie urządzone,  wygodne i funkcjonalne.
wyżywienie: 2 posiłki dziennie, śniadanie i obiadokolacja - w formie BUFETU. 
Do kolacji woda. Inne napoje dodatkowo płatne. 

HoTeL piTSaKiS*** - Hotel  położony w centrum nadmorskiej miejscowości Tolo,   
w odległości zaledwie 60 metrów od plaży. Elegancki, butikowy hotel z wyjątkowym wystrojem. 
Gruntowny remont przeszedł w roku 2018 i jest prawdziwą perełką kurortu. Prowadzony od  
pokoleń, z ogromną pasją i ambicjami przez rodzinę grecką ze wspaniałą rodzinną atmosferą. 
Do DYSpozYcji GoŚci: recepcja, restauracja z doskonałą kuchnią grecką, kawiarnia-bar, 
ogród, taras słoneczny, wspólny salon, sala TV,

PELOPONEZ - Najbardziej grecki region kraju, geograficznie jest najdalej na południe wysuniętą 

częścią kontynentalnej części kraju i zarazem Półwyspu Bałkańskiego. W zamierzchłej przeszłości 

był wyspą, która na skutek ruchów tektonicznych dosunęła się do lądu. Kanał Koryncki powtórnie 

oddzielił go od Grecji, z którą obecnie połączony jest mostami, nad kanałem po wschodniej stronie 

i nad cieśniną między Ríonem, a Andiríonem po zachodniej. Wiszący most nad Zatoką Koryncką, 

otwarty latem 2004 r., jest jednym z największych na świecie, Jako kolebka greckiej kultury, 

najbardziej różnorodna i przesiąknięta mitami część kraju, pełna żywych tradycji, legendarnych 

pałaców mykeńskich, średniowiecznych zamków, bizantyjskich miast-widm, wykopalisk, kościołów 

i monastyrów, jest prawdopodobnie najpiękniejszą częścią Grecji. Swoją atrakcyjność zawdzięcza 

niebywałym krajobrazom. Peloponez to kraina gajów pomarańczowych i winnych, antycznych 

ruin, skalistych klifów i pięknych plaż. Półwysep kryje też większość najwspanialszych zabytków 

archeologicznych Grecji. To idealne miejsce na wakacje. 

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

TOLO - niezwykle urokliwa i malownicza  turystyczna miejscowość wypoczynkowa  położna  nad  
Zatoką Argolidzką  na Peloponezie, ok. 180 km na południe od Aten, wtulona w monumentalne 
ściany skalne wyrastające wprost z morza, amfiteatralnie zamykające malowniczą zatokę. 
Piaszczysta plaża, ciepłe, błękitne morze-oazy do nurkowania, promenada, egzotyczna roślinność 
uprzyjemniają wypoczynek. Wieczorami zapraszają liczne kawiarnie,  dyskoteki, restauracje, które 
sprawiają, że miasto tętni życiem do białego rana.

PeLoPonez - greCkie wakaCje
ateny-Tolo-nafplio-ag moni-asini-kanał koryncki



Miejsca wsiadania: rozkład jazdy

zakwaterowanie: Pokoje 2,3-osobowe z łazienkami (umywalka, prysznic, WC). Każdy 
pokój wyposażony w telefon, TVSAT, wentylator. Pokoje wygodne, funkcjonalnie 
urządzone. Część pokoi z balkonem (dodatkowa dopłata).
wyżywienie: w restauracji hotelowej - 2 x dziennie (śniadanie, obiadokolacja) -  
w formie bardzo urozmaiconego BUFETU. Pierwsze świadczenie – obiadokolacja, 
ostatnie świadczenie - śniadanie. Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo.
Transport: dojazd własny lub autokar klasy LUX (klimatyzacja, barek, DVD, WC)  
w terminach oznaczonych gwiazdką 
wycieczki fakultatywne: 
• DeLTa rzeKi nereTVa – SpŁYw+ rejS + piKnic FiSH - ok.35 EUR
• MoSTar-MeDjuGorje-woDoSpaDY KraVica - ok 30 EUR
• DubrowniK - ok.30 EUR

Uwagi:                                 
• cena pobytu z dojazdem autokarowym obejmuje: 8 noclegów (7 noclegów, wyżywienie wg 
oferty, opiekę  pilota-rezydenta, transport autokarem LUX, 1 nocleg tranzytowy w ok. Zagrzebia, 
hotel***, 1 śniadanie i obiadokolacja tranzytowa), ubezpieczenie KL, NNW, Choroby Przewlekłe, 
bagaż, program: wizyta w AQUAPARKU RIVIERA THERMAL, zwiedzanie Korculi, Stonu, Dubrownika 
i Wodospadów KRKA.

• na wydatki związane z programem przy dojeździe autokarem każdy uczestnik powinien  
 posiadać - ok.55 EUR

• w turnusach oznaczonych* z dojazdem autokarem możliwość dojazdu własnego - zniżka  
 560zł/osoba

• cena pobytu z dojazdem własnym obejmuje: 7 noclegów, wyżywienie wg oferty, ubezpieczenie  
 KL, NNW, Choroby Przewlekłe, bagaż.

• Dziecko do lat 3 bez świadczeń - bezpłatnie. przy dojeździe autokarem stała cena: 650 zł
• obowiązkowa opłata klimatyczna - 1 €/dzień/os. dorosła, dzieci do 12 lat - zniżka 50% - płatna 
na miejscu

• serwis plażowy (2 leżaki + parasol) - płatny dodatkowo 10,50 €/dzień
• dopłata do pokoju z balkonem - 5€/dzień/pokój
• dopłata do pokoju z klimatyzacją - 5€/pokój/dzień) 
• możliwość zabezpieczenia lodówki w pokoju - dopłata 5€/pokój/dzień)
• dopłata do pokoju 1-osobowego - 470 zł (pobyt 8 dniowy), 400 zł (pobyt 7 dniowy),
• parking hotelowy - gratis
cena nie obejmuje - obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  i Pomocowy - 20 zł/os. 
(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)

Program: 
TproGraM: dla osób jadących autokarem
1 DzieŃ-  wyjazd wg rozkładu jazdy, przejazd przez Czechy, Austrię Słowenię. 
2 DzieŃ – w godzinach rannych przyjazd do SLoVenii- przejazd do jednego z największych 
i najnowocześniejszych w Europie aQuaparKu riViera THerMaL w Slovenii- całodzienny  
pobyt i niezapomniana zabawa. (bilet dodatkowo płatny). Przejazd do Hotelu w ok. Zagrzebia 
obiadokolacja, nocleg.
3 DzieŃ – po śniadaniu wyjazd w kierunku  Hercegowiny. 
Przyjazd do Neum w godz. wieczornych zakwaterowanie - obiadokolacja, nocleg.
3 – 10 DzieŃ - pobyt  w  Hotelu „zeniT”:
wYcieczKi w TraKcie pobYTu:
•  KorcuLa- Marco poLo iSLanD 
   Całodniowa wycieczka, rejs na wyspę Korcula, połączona z kąpielami morskimi,  

odpoczynkiem na plaży oraz zwiedzaniem średniowiecznego miasta Korcula.  
zwiedzanie miasta urodzenia Marco polo, spacer po wąskich, kamiennych uliczkach 
pełnych tajemniczości i romantyzmu, podziwianie zabytków Starówki.

•  STon - europejSKi wieLKi cHiŃSKi Mur - prapraTno
  Wycieczka rozpoczyna się w godzinach porannych, udamy się do Ston-miasteczka  

położonego na początku półwyspu peljesac, w strategicznym  miejscu gdzie półwysep 
łączy się z lądem stałym. W czasach Republiki Dubrownickiej (XII-XIX w.) Ston otoczony 
był murami dł. 5.5 km. Do dziś zostało jedynie 800 metrów muru, który nazywany 
jest europejskim chińskim murem. Następnie udamy się na plażę PRAPRATNO - jedną  
z niewielu piaszczystych plaż w Chorwacji. 

•  perŁa aDriaTYKu - DubroVniK 
    Wycieczka autokarowa z przewodnikiem lokalnym- zwiedzimy największego  konkurenta 

wenecji w basenie morza adriatyckiego. Jedno z najpotężniejszych miast Bałkan jest 
dziś wspaniałym skansenem architektury XVII i XVIII – wiecznej, który został wpisany na 
listę zabytków chronionych UNESCO. potężny krąg murów obronnych  z zachowanymi  
basztami i twierdzami wyznacza granice miasta, malowniczo położonego na cyplu  
u stóp góry Srd. Zwiedzanie m.in. Mala braca - klasztoru franciszkanów, studnia  
onforio, katedra, mury obronne, pałace, fontanny. 

10 DzieŃ- śniadanie – wyjazd z Neum w kierunku Polski, w trakcie przejazdu zwiedzanie, 
parku narodowego KrKa -jednej z największych atrakcji krajobrazowych w chorwacji,  
gdzie rzeka Krka przebija się domorza tworząc liczne jeziora, wodospady - 17 kaskad  
szerokich prawie na 100 m oraz strumienie. (Bilet wstępu dodatkowo płatny). 
Po zwiedzaniu wyjazd w kierunku Polski.
11 DzieŃ –  Powrót w  godz. popołudniowych.

* turnusy z dojazdem autokarem

NEUM - nadmorski kurort południowego wybrzeża Adriatyku, położony na 
wąskim przesmyku terytorium Bośni i Hercegowiny, przecinającym Chorwacką 
Dalmację na 2 części. Leży prawie dokładnie pośrodku pomiędzy Makarską  
i Dubrownikiem. Kurort jest osłonięty przed otwartym morzem półwyspem  
Peljesac, a od kontynentu masywem gór Dynarskich, co gwarantuje przyjazny 
i ciepły klimat z bardzo długim, słonecznym latem i łagodną zimą. Piękna 
śródziemnomorska przyroda kusi ferią barw i zapachów, a atrakcyjność miejsca 
gwarantuje mozaika kultur Zachodu i Wschodu, które krzyżowały się od wieków 
na tym terenie. Miejscowość ma doskonałe położenie jako baza wypadowa do 
zwiedzania bliższych i dalszych atrakcji. Można w ciągu jednego dnia wybrać się 
stąd do Sarajewa, Mostaru lub Medugorije w Bośni i Hercegowinie, Kotoru 
i Budvy w Czarnogórze, Dubrovnika, Korculi lub Makarskiej w Chorwacji.

HoTeL zeniT*** - Duży, atrakcyjny kompleks hotelowy położony bezpośrednio 
przy własnej plaży, obok nadmorskiego deptaka, który latem jest sercem uroczego 
kurortu Neum. Własna plaża hotelu gwarantuje komfort i wygodę wypoczynku. Serwis 
plażowy dodatkowo płatny. Do dyspozycji gości: całodobowa recepcja hotelowa, 
restauracja, własna cukiernia, letni ogród wraz z restauracją, aperitive bar, caffe bar 
na plaży hotelowej i 3 kluby ze zróżnicowaną muzyką przy hotelowych plażach – od 
muzyki lokalnej dla wszystkich po house i techno dla młodych osób. idealne warunki 
dla grup sportowych i rekreacyjnych, boiska do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, 
baSen KrYTY, tenis stołowy.  Sale wykładowe i konferencyjne z nagłośnieniem  
i projektorami LcD.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

CHorwaCja - HerCegowina - neum
wypoczynek w słońcu Dalmacji



TRUSKAWIEC - to jedno z najstarszych i najbardziej znanych uzdrowisk na Ukrainie oraz na całym 
świecie, położone na malowniczym przedgórzu Karpat w odległości 100 km od Lwowa i 90 km od polsko-
ukraińskiej granicy. unikalne w skali światowej pokłady wód mineralnych (15 źródeł - naftusia, Sofia, 
Maria, bronisława, józia, edward i inne) i złoża wosku górskiego. Klimat Truskawca oraz zabiegi dają 
bardzo dobre wyniki leczenia w chorobach nerek (kamica), układu moczowego, chorobach wątroby, 
trzustki, pęcherzyka żółciowego, chorobach przewodu pokarmowego, cukrzycy, chorobach kobiecych, 
narządów ruchu i zapaleniach prostaty. Truskawiec posiada pełną infrastrukturę uzdrowiskową,  
w tym nowoczesne zakłady sanatoryjne, wspaniałe pijalnie wód mineralnych, parki zdrojowe i czyste 
powietrze. Przyjemne spędzenie czasu umożliwiają liczne kawiarnie, restauracje, sale 
koncertowe, muzea i DELFINARIUM.
w SanaToriacH Leczone SĄ prawie wSzYSTKie: 
cHorobY przewoDu poKarMoweGo, zaburzenia MeTaboLiczne, 
cHorobY uroLoGiczne i cHorobY uKŁaDu HorMonaLneGo.

SanaToriuM  eLiTe – Dnipro 
Wydzielona część obiektu DNIPRO gruntownie odnowiona i nowocześnie wyposażona, co 
odróżnia ją od pozostałej części ośrodka. Najnowszy sprzęt umożliwia gościom szybko przejść 
kompleksowe badanie i uzyskać wiarygodne wyniki, zgodnie z którymi lekarze przepisują 
właściwe i skuteczne leczenie. Do DYSpozYcji GoŚci:  jadalnia, bar, kino, sala widowiskowa 
/koncertowa, biblioteka, apteka, basen, siłownia, sauna, kilka salonów kosmetycznych, salon 
fryzjerski, gabinet stomatologiczny, ozonoterapii i akupunktury, gabinety lekarskie i zabiegowe, 
pijalnia wód mineralnych, bezpłatne łącze wi Fi na terenie całego obiektu.
zakwaterowanie: Eleganckie pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką (umywalka, prysznic, WC, 
suszarka do włosów, ręczniki, kosmetyki) lodówką, czajnikiem elektrycznym, zestawem naczyń, 
telewizorem i balkonem.
wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja w formie BUFETU. Sanatorium serwuje 
żywność dietetyczną. 

cena obejmuje: 
Zakwaterowanie w pok.2-os., wyżywienie 3 x dziennie, zabiegi lecznicze wg zaleceń lekarzy 
sanatoryjnych, program, opiekę pilota-rezydenta polskojęzycznego, ubezpieczenie KL, NNW, 
CP, bagaż.
cena nie obejmuje - Obowiązkowa składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł /os./pobyt 
(kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji).
Uwagi: 
• Pokój 1 –osobowy za dopłatą 
• Dojazd własny lub transport autokarem klasy LUX dodatkowa opłata w zależności od miejsca  
   wyjazdu od 160zł do 280 zł/os.
• Opłata klimatyczna płatna na miejscu  9,45 UAH/dzień 
uwagi do transportu: WYJAZDY W DNIU POPRZEDZAJĄCYM ROZPOCZĘCIE TURNUSU /SOBOTA/ 
Czas przekraczania granicy ukraińskiej to średnio 3 godz. Uwaga! W przypadku małej ilości chętnych 
możliwa jest realizacja transportem rejsowym, z ewentualną przesiadką lub transport mikrobusem, za 
dodatkową dopłatą. Ostateczne potwierdzenie transportu na ok. 1 tydzień przed terminem wyjazdu.

Program: 
1 dzień -  Wyjazd. Przekroczenie granicy polsko-ukraińskiej. Formalności trwają min.2 godziny. 
Przyjazd do Truskawca. Zakwater owanie. Obiad/ Kolacja. Spotkanie informacyjne. 
2 dzień i kolejne  - Pobyt i realizacja świadczeń. 
Wyżywienie: 3 x dziennie; śniadanie, obiad, kolacja. Możliwość diety wg wskazań lekarza. 
Konsultacja lekarska i ustalenie zabiegów. Zajęcia animacyjno-rozrywkowe: WIECZOREK 
TANECZNY, zajęcia integracyjne na Sali: gry planszowe, rozgrywki w szachy, rozgrywki  
sportowe dla aktywnych, kąpiele w basenie, spacery po uzdrowisku - NATURALNE INHALACJE.  
ostatni dzień  - śniadanie/obiad. Pożegnanie z uzdrowiskiem. Wykwaterowanie. Wyjazd.
Powrót w godzinach wieczornych.

poMocne  inForMacje:
• W trakcie  pobytu czuwa nad Państwem w trakcie dnia pielęgniarka i lekarz na wezwanie.
• Program turnusu obejmuje: konsultację lekarską, opiekę pielęgniarki, badania i zabiegi  
   lecznicze wg zaleceń lekarzy sanatoryjnych od 3 do 5 dziennie (wykonywane bardzo  
   rzetelnie i z wielką troską o kuracjuszy) 
• Prosimy o zabranie strojów i ręczników kąpielowych, klapek i zapasu leków.
• na wyjazd na ukrainę obowiązkowy paSzporT ważny 4 miesiące od dnia wyjazdu

SanaToria  roYaL Spa  GeneVa /cezar 
Kompleks położony w centrum Truskawca. W jego skład wchodzą cztery obiekty o różnych 
standardach ROYAL GRAND 5* (133 pokoje), GENEVA 4* (53 pokoje), CEZAR 4* (41 pokoi).  
Baza medyczno - sanatoryjna wraz ze SPA zlokalizowane są w części Royal Grand. Kompleks 
posiada jedno z największych centrów SPA w Truskawcu i Ukrainie, o powierzchni 7000 m2,  
ze specjalną Strefą Aqua, do której należą m.in. basen rekreacyjny (wymiary 10x25 m, głębokość 
1,4 m), jacuzzi, basen zewnętrzny z hydromasażem i jacuzzi, basen z wodą z Morza Martwego, 
łaźnia japońska (tzw. Ofuro), łaźnia rosyjska i brodzik dla dzieci (korzystanie ze SPA w cenie). 
Ponadto znajduje się tutaj także Centrum Wellness, bilard, kręgle, squash, 3 sale konferencyjne, 
w tym sala widowiskowo-koncertowa, bar, RESTAURACJA GRUZIŃSKA i RESTAURACJA GIARDINO 
ITALIANO. DLA DZIECI: Pokój zabaw  przy centrum spa, animacje dostosowane do wieku, w sali 
widowiskowej znajduje się minikino z filmami animowanymi.
inTerneT: Wi-Fi dostępne w całym kompleksie, z wyłączeniem Promenady (tam internet kablowy). 
zakwaterowanie: Pokoje 1,2-osobowe standard z łazienką (umywalka, prysznic WC, suszarka 
do włosów), klimatyzacją (oprócz Geneva), TV, sejfem, czajnikiem, na wyposażeniu szlafrok, 
kapcie, podstawowy zestaw kosmetyków.
wyżywienie: 3 x dziennie. Śniadanie, obiad, kolacja. Wszystkie posiłki w formie urozmaiconego 
BUFETU. Sanatorium serwuje żywność dietetyczną. 

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:

ukraina - Perła uzDrowisk - TruskawieC
najlepsze pobyty sanatoryjne

Miejsca wsiadania: rozkład jazdy



HunGaroSpa THerMaL HoTeL *** - Komfortowy hotel, położony bezpośrednio 
przy kąpielisku w zacisznym miejscu z bezpośrednim przejściem na kąpielisko odkryte, 
gdzie goście mogą bezpłatnie korzystać z większości usług kompleksu. Hotel posiada własny 
dział terapeutyczny, gdzie pod opieką lekarza goście mogą korzystać z kuracji leczniczych. 
Do dyspozycji gości: 3 kryte baseny z wodą leczniczą, 1 basen na wolnym powietrzu  
z wodą termalną, trzy rodzaje sauny, solarium, grota solna, restauracja, kawiarnia, 
korty tenisowe, parking.
zakwaterowanie: Pokoje 2,3-osobowe, komfortowo wyposażone z pełnym węzłem 
sanitarnym. Każdy pokój wyposażony w klimatyzację, TV SaT, telefon, szlafroki, mini 
bar (płatny), sejf (płatny).
wyżywienie: dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacja – BUFET. 
Napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne

Uwagi:
HoTeL THerMaL
• Dzieci do lat 4 - bezpłatnie.
• Zniżki dla dzieci w wieku 4-12 lat.
• Dopłata do pokoju 1-osobowego - 450 zł
• Dopłata do pokoju z balkonem - 4,50 eur /os/dzień
• Parking strzeżony bezpłatny
• Opłata klimatyczna dla osób powyżej  18lat - 1,90 eur /os/dzień - płatna na miejscu
HoTeL MaTYaS KiraLY
• Dostawka dla dzieci przy 2 pełnopłatnych osobach 
• Dzieci do lat 4. - bezpłatnie.
• Opłata klimatyczna dla osób  powyżej 18 lat - 1,90 eur /os/dzień - płatna na miejscu
• Parking bezpłatny

w cenie (Hotel THerMaL): zakwaterowanie, wyżywienie, korzystanie z basenów hotelowych, sauny  
parowej i suchej w hotelu, nieograniczony wstęp na centralne baseny lecznicze kryte i odkryte oraz 1 bilet 
dziennie do nowo oddanego Kąpieliska aQua-paLace, parking. W okresie 18.06. - 12.09.2021 jako usługę 
dodatkową można wybrać bilety wstępu do AQUAPARKU lub do Strefy Premium, która zostanie oddana w 2021r. 
w cenie (HoTeL MaTYaS KiraLY Spa): zakwaterowanie, wyżywienie, korzystanie basenu odkrytego, 
z Centrum SPA, (baseny z wodą termalną, jacuzzi, bieżnia, fitness, siłownia, pokój relaksu, sauna fińska  
i infrasauna)  bezprzewodowy Internet), parking.
cena nie obejMuje:
• obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 zł /os./pobyt 
   (kwota doliczana w momencie dokonania rezerwacji)
• Ubezpieczenie NW i KL oraz Choroby Przewlekłe na czas wykupionego pobytu plus 1 dzień  
   przed rozpoczęciem turnusu i 1 dzień po zakończeniu turnusu - dodatkowa opłata 30 zł/os.

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł

proMocje:szczegóły str. 1

Transport: dojazd własny

wĘgrY - HajDuszoBoszLo
Termalny raj dla plażowiczów

MÁTYÁS KirÁLY Spa & weLLneSS HoTeL***superior - Elegancki hotel 
położony  w zielonym ogrodzie w centrum miasta, uzdrowiskowej dzielnicy miasta, tylko 
300m od największego w Europie kompleksu kąpieliskowego z basenami termalnymi, 
gdzie starsze pokolenie po trudach dni powszednich może się zrelaksować w basenach  
z wodą leczniczą, a nawet – wykorzystując prawie czterdzieści rodzajów zabiegów  
w zakresie terapii balneologicznej podreperować  swe zdrowie. Do DYSpozYcji 
GoŚci: recepcja, restauracja, lobby, bar, kawiarnia, taras do opalania, piękny ogród, 
winda, cenTruM weLLneSS Spa - 4 baseny: basen kryty, basen leczniczy z wodą 
termalną, basen dla dzieci oraz  czynny w sezonie letnim odkryty basen, sauna fińska, 
kabina na podczerwień, sprzęt do fitnessu oraz gabinet masażu. bezpłatny internet 
bezprzewodowy w pomieszczeniach ogólnodostępnych. Tenis stolowy, bilard,   
piłkarzyki, pokój zabaw dla dzieci, piaskownica. odpłatnie: masaże, parking,
zakwaterowanie: Pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, klimatyzacją, telefonem, TV,  
minibarem-zawartość odpłatna, Sejfem, Pokoje elegancko oraz komfortowo wyposażone. 
wyżywienie: dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU - napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo.

HAJDUSZOBOSZLO - znane na całym świecie najsłynniejsze uzdrowisko wschodnich Węgier. 

Działające od 65 lat kąpielisko przez cały rok jest do dyspozycji miłych gości, pragnących tu 

wypoczywać, leczyć się i regenerować. Woda zdrojowa o niebywale skutecznym działaniu, dwa 

tysiące godzin słonecznych rocznie, mikroklimat, park zdrojowy, blisko 10.000 m2 lustra wody 

spowodowało, że kąpielisko nazywane jest „Rajem dla plażowiczów”. Najcenniejszym skarbem 

miasta jest słynne kąpielisko zdrojowe rozciągające się na 30 hektarach zieleni. posiada 13 

basenów o różnej głębokości i różnej temperaturze wody, w tym basen ze sztucznymi falami, 

kąpielami szampańskimi, masaż podwodny, brodziki dla dzieci. prawdziwym przebojem 

kąpieliska jest sztuczny brzeg morza otoczony szpalerem palm. baseny z kryształowo czystą 

wodą, statek piracki, piaszczysta plaża z latarnią morską tworzą niezapomniany widok. Dużą 

atrakcją jest również przepiękny aQuaparK- wodny raj dla dzieci i dorosłych. w marcu 2010 

roku zostało oddane nowe luxusowe kryte KĄpieLiSKo aQua – paLace. Kąpielisko zostało 

zaprojektowane specjalnie dla osób, które pragną specjalnego, tematycznego środowiska 

kąpielowego oraz niepowtarzalnego doświadczenia wellness. w aQua - paLace goście mogą 

korzystać: z kąpieli tropikalnej, kąpieli w jaskini Lodowej, kąpieli termalnej, łaźni rzymskiej, 

kąpieli w Grocie, kąpieli w Gangesie, kąpieli morskiej, kąpieli przy oglądaniu filmu oraz 

basenu ze zjeżdżalniami.



zakwaterowanie: Pokoje 2,3,4-osobowe z łazienkami ,klimatyzacją, lodówką, telefonem, 
TV SAT, sejfem oraz balkonem. WiFi bezpłatnie.Pokoje elegancko oraz  przytulnie wyposażone. 
wyżywienie: Dwa posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU - napoje 
do obiadokolacji płatne dodatkowo.

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,

Uwagi:
• Dostawka dla dzieci przy 2 pełnopłatnych osobach 
• Dzieci do lat 3 – stała cena 120 zł (przy 2 os.dorosłych)
• Opłata klimatyczna dla osób  powyżej 18 lat – 1,70 eur /os/dzień – płatna na miejscu
• Ubezpieczenie NW i KL oraz Choroby Przewlekłe na czas wykupionego pobytu plus 1 dzień przed  
   rozpoczęciem turnusu i 1 dzień po zakończeniu turnusu – dodatkowa opłata – 30 zł/os/pobyt
• Parking bezpłatny

cena obejmuje: 
• 7 noclegów w hotelu 
• wyżywienie: 7 śniadań, 7 obiadokolacji  
• nielimitowane korzystanie z  Centrum SPA z basenami hotelowymi
cena nie obejmuje: 
• biletów wstępu na Kąpielisko Termalne GRÁNIT GYÓGYFÜRDŐ - cena od 3900 HUF/ dzień 
• napoi do obiadokolacji 
• obowiązkowej składki na TFG (10zł) i TFP(10zł) - kwota doliczana w momencie dokonania  
  rezerwacji),

za wczesną rezerwację: do 31.03.2021 - 100 złdo 30.04.2021 - 50 złStały Klient - 50 zł
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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 2002roku zdobyło miano najbarDziej uKwieconeGo MiaSTa wĘGier, a w 2003roku 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
miasto kwiatów i wód termalnych

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.


