
1 dzieñ: 
O godz: 8.00 wyjazd z Krakowa ul. Ujastek 1. Przejazd przez S³owacjê. Przyjazd 
do Budapesztu w godzinach popo³udniowych, zakwaterowanie. Popo³udniowe 
zwiedzanie Budapesztu: Wzgórze Zamkowe ze stacj¹ kolejki zêbatej (jednej 
z najstarszych w Europie), Zamek Królewski, Baszta Rybacka. 
Obiadokolacja z winem w jednej z urokliwych regionalnych restauracji. Przejazd 
na Wzgórze Gellerta, gdzie z wysokoœci 140 m ogl¹damy wieczorn¹ panoramê 
miasta. Powrót do hotelu na nocleg.

2 dzieñ: 
Œniadanie, wykwaterowanie. Krótkie zwiedzanie miasta: Bazylika Œw. Stefana, 
Wyspa Œw. Ma³gorzaty, Parlament. Przejazd do Hajduszoboszlo; 
zakwaterowanie w hotelu ****; korzystanie z bogatej oferty hotelowego 
Wellness (basen 9 m d³ugoœci, jacuzzi, sauna, ³aŸnia parowa, si³ownia); wstêp na 
k¹pielisko lecznicze, pla¿owe oraz Aqua Palace. Obiadokolacja (bufet), nocleg. 

3 dzieñ:
Œniadanie (bufet), dopo³udniowe korzystanie z hotelowego Wellnes i k¹pielisk 
leczniczych. Wykwaterowanie. Przyjazd do kraju w godzinach wieczornych.

W/w program jest mo¿e ramowy. 
Kolejnoœæ zwiedzania ulec zmianie w 
zale¿noœci od godzin otwarcia obiektów, 
warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym
autokarem; 1 nocleg (pokoje 2, 3 - 
os. z ³azienkami) w Budapeszcie; 
1 nocleg (pokoje 2, 3 - os. 
z ³azienkami) w hotelu **** 
w Hajduszoboszlo; korzystanie 
z hotelowego Wellness i k¹pielisk 
leczniczych; wy¿ywienie zgodnie z 
programem; opiekê p i lo ta ;  
realizacjê programu;
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 6 EUR).
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Hajduszoboszló jest po³o¿one w odleg³oœci 200 km na wschód od Budapesztu, 20 km 
na zachód od Debreczyna. Latem to nie tylko uzdrowisko ale i miejsce dobrego 
wypoczynku. Najczêœciej odwiedzaj¹ je têskni¹cy po prostu za odprê¿eniem i 
pla¿owaniem, a tak¿e ci, którzy poza zbawiennym dzia³aniem s³oñca i wody 
poszukuj¹ innego rodzaju wypoczynku. Hajduszoboszló s³ynie z basenów 
zasilanych ciep³ymi wodami termalnymi.  Po³o¿one jest na ponad 30 hektarach 
powierzchni, posiada 14 basenów, wœród nich basen ze sztucznymi falami oraz 
pla¿a œródziemnomorska z woda faluj¹c¹, piaszczystym brzegiem z palmami i 
okrêtem pirackim, z wod¹ musuj¹c¹, masa¿ podwodny, zje¿d¿alnie, basen 
p³ywacki o wymiarach olimpijskich, jezioro, po którym mo¿na pop³ywaæ ³ódk¹, 
minigolf, korty tenisowe, sto³y pingpongowe i boiska sportowe. 

HOTEL AQUA SOL****
Hotel po³o¿ony jest przy g³ównym deptaku oraz po³¹czony z k¹pieliskiem leczniczym, 
pla¿owym i Aqua Palace tunelem krytym. W obiekcie znajduje siê klimatyzowana 
restauracja, drink bar, Wellness (basen 9m d³ugoœci, jacuzzi, sauna, ³aŸnia 
parowa, solarium, si³ownia). Goœcie korzystaj¹ bezp³atnie z kompleksu 
k¹pieliska: 13 basenów odkrytych, miêdzy innymi z wod¹ lecznicz¹, 9 wodnych 
zje¿d¿alni, piaszczysta pla¿a, drzewa palmowe, statek oraz latarnia morska; 
oraz z Aqua Palace. Pa³ac wodny sk³ada siê z 20 basenów, które urz¹dzone s¹ w 
stylu ró¿nych epok i klimatów: basen w jaskini lodowej, kinowy, z wodami 
termalnymi Pava, tropikalny, w stylu rzymskim, z wod¹ morsk¹, w jaskini, 
basen a la Ganges. Ponadto w kompleksie dla rodzin z dzieæmi na pierwszym 
pietrze: basen dla mamy z dzieckiem, p³ywacki dla niemowl¹t, wirówka, rodzinny z 
figurami zwierz¹t, zje¿d¿alnie dla niemowl¹t i dzieci, pokój rekreacyjny, pokój do 
przewijania, plac zabaw. Za dop³ata mo¿na skorzystaæ ze œwiata saun oraz centrum 
fitness. Przed hotelem znajduje siê bezp³atny parking. 
Obiekt posiada 125 pokoi 2-osobowych standard, 3 du¿e pokoje, 6 apartamentów, 2 
suity, 3 pokoje z ³ó¿kiem piêtrowym. Wszystkie posiadaj¹ klimatyzacje, telefon, 
internet, minibar, TV SAT, sejf, ³azienka (wanna, WC). 

11.02 - 15.02.2014
08.10 - 12.10.2014

CENA:  1230 z³

CENA ZAWIERA: 
przejazd autokarem Kraków - 
Hajduszoboszlo - Kraków; 4 noclegi 
w pokoju 2 osobowym z ³azienk¹; 
wy¿ywienie 2 x dziennie; 
korzystanie ze Spa w hotelu (basen, 
sauna); wejœcie na baseny Aqua 
Palace, szlafrok; dostêp do 
internetu; ubezpieczenie;  podatek 
VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
op³aty klimatycznej: ok. 1,60 EUR / 
osoba / doba.

Wyjazd z Krakowa - ul. Ujastek 1
godz. 9.00.


	Strona 1

