
CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* podatek VAT

Tapolca to uzdrowiskowa czêœæ Miszkolca, oddalona od centrum miejscowoœci o 5 km. Miasto le¿y w pó³nocnej czêœci kraju, 
u podnó¿a Gór Bukowych. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ licznie wystêpuj¹ce w regionie groty - jest ich ponad 300. Na 
terenie Miszkolca znajduje siê jedyne w Europie k¹pielisko termalne w jaskini - Burlang Furdo. Jest ono wype³nione 
ciep³¹ wod¹, bij¹c¹ w niektórych miejscach bardzo silnie, tworz¹c naturalne bicze wodne. Radioaktywne wody uzdrowiska w 
Miszkolcu zawieraj¹ce jod, brom i potas i s¹ doskona³ym lekarstwem na reumatyzm. Zalecane s¹ przy nastêpuj¹cych 
schorzeniach: zaburzenia kr¹¿enia, nerwice, nerwice serca, nadciœnienie, wyczerpanie fizyczne i psychiczne, choroby 
uk³adu oddechowego, trawiennego i ¿o³¹dka. K¹pielisko posiada równie¿ baseny termalne na zewn¹trz.

PENSJONAT ABACON

Po³o¿enie: 
po³o¿ony w spokojnej okolicy, ok. 450 m od basenów termalnych (Barlangfürdõ), w 
willowej dzielnicy, w pobli¿u licznych restauracji, kilka minut od przystanku 
autobusowego, co stwarza dogodny dojazd do centrum Miszkolca (autobus 
kursuje co 5- 10 min.).
Wyposa¿enie: 
kuchnia, wyposa¿ona w naczynia kuchenne, czajnik oraz lodówkê; restauracja, 
bezp³atne miejsca parkingowe. 
Pokoje: 
typu studio - 2 pokoje ze wspóln¹ ³azienk¹ - mo¿liwoœæ wynajêcia ca³ego studia dla 
3 lub 4 osób, pokoje 4 osobowe  z ³azienkami - mo¿liwoœæ dostawki. W pokojach: 
TV-SAT,  bezp³atnie WIFI. 

Dzieci do lat 4 bez 
œwiadczeñ: 
bezp³atnie.

Op³ata 
klimatyczna: 
osoby powy¿ej 18 
lat: 450 Ft / doba
p³atna na miejscu.

Dzieci do lat 4 bez œwiadczeñ: bezp³atnie.
Op³ata klimatyczna: 
osoby powy¿ej 18 lat: 450 Ft / noc
p³atna na miejscu.

CENA ZAWIERA:
 

* 7 noclegów w wybranym pokoju
* 7 œniadañ
* podatek VAT

PENSJONAT VICTORIA***

Po³o¿enie: 
ok. 10 minut spacerem od basenów termalnych. Obiekt znajduje siê w willowej 
dzielnicy, w pobli¿u licznych restauracji, blisko przystanku autobusowego, co stwarza 
dogodny dojazd do centrum Miszkolca (autobus kursuje co 5 - 10 minut). 
Wyposa¿enie: 
kuchnia, wyposa¿ona w naczynia kuchenne, czajnik oraz lodówkê; bezp³atne 
miejsca parkingowe
Pokoje: 
2, 3, 4 - osobowe z ³azienkami (umywalka, prysznic, WC) oraz TV
Wy¿ywienie: 
œniadania w formie serwowanej do stolika.

CENA OD OSOBY:                                                    7 dni pomiêdzy          7 dni do 27.06.14
                                                    28.06 - 30.08.14              i po 31.08.14 

w pokoju 2, 3 - osobowym      127 EUR od osoby      112 EUR od osoby

w pokoju 4 - osobowym          108 EUR od osoby        93 EUR od osoby   
              
w pokoju 1 - osobowym          150 EUR od osoby      135 EUR od osoby 

dziecko 3  - 10 lat                       65 EUR od osoby        50 EUR od osoby           
na dostawce                     

      Cena od osoby                   7 noclegów                      7 noclegów 
                                           do 30.06 i od 01.09.14      od 01.07 do 31.08.14
w pokoju typu studio          
dla 4 osób                             88 EUR                             105 EUR

w pokoju typu studio 
dla 3 osób                           105 EUR                             118 EUR

w pokoju 4-osobowym               74 EUR                               89 EUR

w pokoju 4-osobowym 
z dostawk¹                            -------------                             84 EUR 

w pokoju 3-osobowym                88 EUR                            105 EUR
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