
Tokaj-Hajduszoboszlo-Budapeszt-Debreczyn-Koszyce

Cena obejmuje:                                  
- 6 noclegów w hotelu 
- wyżywienie: 6 śniadań, 6 obiadokolacji  
- opiekę pilota - przewodnika
- ubezpieczenie NW, Kl i bagaż oraz Choroby Przewlekłe 
- nielimitowane korzystanie z  Centrum SPA z basenami hotelowymi
- program turystyczny 
- obowiązkowa składka na TFG i TFP
Cena nie obejmuje: 
- transport autokarem LUX - dodatkowa opłata 200zł - 400zł (w zależności od miejsca wyjazdu)
- kosztu wstępów do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych -ok. 7500 HUF
- biletów wstępu na Kąpielisko Termalne HUNGAROSPA –cena od 2500 HUF/ dzień 
- napoi do obiadokolacji 
- dopłata do pokoju 1-osobowego – 480 zł
- opłata klimatyczna dla osób powyżej 18lat –  1,80 EUR /os/dzień – płatna na miejscu
UWAGI: 
- ceny obowiązują przy grupie 42-48 osób

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  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.

 WĘGRY - HAjDUSZOBOSZLO-TERMALNY RAj

Program:
1 DZIEŃ - Wyjazd. Przejazd przez Słowację. W trakcie przejazdu zwiedzanie TOKAJU -  
starego miasteczka słynącego z winnic oraz wina. Ratusz, piwnice Rakoczy’ego wydrążone 
w skale - możliwość degustacji wina (odpłatnie). W godzinach  wieczornych  przyjazd do 
Hajduszoboszlo - zakwaterowanie - obiadokolacja - nocleg.
2 DZIEŃ  - Po śniadaniu- plażowanie, kąpiele. Po południu piesza wycieczka - zwiedzanie 
HAJDUSZOBOSZLO - spacer do parku św. Stefana, gdzie zobaczymy  unikalną Dzwonnicę 
i symboliczne malowane drzewa w parku. W okrągłej budowli przechowywanych  
i pokazywanych jest 50 aluminiowych dzwonów zapisanych w spadku miastu. Architekt, 
Zoltán Rácz projektując budynek, wpisał w jego konstrukcję kilka symboli. I tak, 
cztery kolumny dzwonnicy symbolizują cztery pory roku, cztery punkty kardynalne, 
stanowiące jednocześnie punkty wyjściowe układu dzwonów. Następnie najstarsza 
budowla  Hajdúszoboszló - miejscowy kościół reformacki oraz Kościół rzymskokatolicki  
pw. św. Władysława zbudowany w stylu barokowym. Obiadokolacja - nocleg. 
3 DZIEŃ -  Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, obiadokolacja - nocleg.
4 DZIEŃ  -  Po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę do BUDAPESZTU - spotkanie 
z przewodnikiem zwiedzanie Budapesztu- Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Królewskim- 
siedzibą węgierskich królów, Baszta Rybacka, Kościół Macieja - miejsce koronacji  
i ślubów królewskich, Cytadela, Bazylika Sw. Stefana, Statua Wolności, Parlament   
(z zewnątrz), Plac Milenium,  Mosty na Dunaju. Powrót do hotelu - obiadokolacja, nocleg.
5 DZIEŃ - Po śniadaniu - plażowanie, kąpiele, wypoczynek - obiadokolacja - nocleg.
6 DZIEŃ -  Po śniadaniu  wyjazd na wycieczkę do DEBRECZYNA - zwiedzanie drugiego,  
co do wielkości miasta Węgier zwanego KALWIŃSKIM RZYMEM:  Ulica Targowa, Wielki 
Kościół, Plac Kalwiński, Muzeum Deri, Kościół św. Anny, Ratusz, Park Nagyerdei  
i Uniwersytet im. Lajosa Kossutha, Synagogi, zabytkowe kamienice. Powrót do hotelu – 
obiadokolacja nocleg.
7 DZIEŃ - Po śniadaniu wyjazd w kierunku Polski, w trakcie przejazdu zwiedzanie KOSZYC - 
spacer po mieście zwiedzanie historycznego centrum miasta m.in. Rynek Główny, gotycka 
Katedra św. Elżbiety, Wieża Urbana z XIV wieku, kapliczka św. Michała, słup morowy 
(przy nim składano podziękowania Pannie Marii za pomoc w walce z epidemiami z lat 
1709 i 1710), średniowieczne mury obronne, dzwon, park z grającą fontanną i „grającym 
drzewem”. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach wieczornych.

MÁTYÁS KIRÁLY SPA & WELLNESS HOTEL***superior - Elegancki hotel położony   
w zielonym ogrodzie w centrum miasta, uzdrowiskowej dzielnicy miasta Hajdúszoboszló, tylko 300 m 
od największego w Europie kompleksu kąpieliskowego z basenami termalnymi. Tuż obok rozciąga się 
słynne kąpielisko miejskie, 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, sprzętu 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, sejfem,
minibarem (zawartość odpłatna). Pokoje elegancko oraz komfortowo wyposażone. 
Wyżywienie: 2 posiłki dziennie: śniadanie i obiadokolacje w formie BUFETU - napoje do obiadokolacji 
płatne dodatkowo.

Wypoczynek  
i zwiedzanie


