Biuro Podróży Exodus

WĘGRY - HAJDUSZOBOSZLO (SŁYNNE UZDROWISKO TERMALNE) - HOTEL*** PRZY CENTRUM
TERMALNYM
Hotel JARJA*** (hoteljarja.hu) komfortowy hotel położony w centrum czołowego węgierskiego kąpieliska
termalnego - Hajduszoboszlo, szczególnie popularnego wśród turystów, m.in. z Polski. Zaledwie kilkadziesiąt
mertów dzieli obiekt od wielkiego kompleksu termalnego Hungarospa oferującego zróżnicowane formy
aktywności i rekreacji. Hotel posiada własne nieodpłatne centrum saun oraz wannę z hydromasażem.
Pokoje wyposażone są w klimatyzację, lodówkę, TV oraz bezprzewodowy Internet. Hotelowa restauracja
dysponuje barem oraz tarasem, na którym każdego wieczoru odbywają się dancingi.

Czas trwania: 8 dni
Terminy:
28.05.2022 - 04.06.2022
04.06.2022 - 11.06.2022

1525 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!
1525 PLN cena promocyjna, tylko
do końca stycznia 2022!

1675 PLN cena normalna
1675 PLN cena normalna

Program:

01.dzień: 05.00 wyjazd z Zielonej Góry parking pod CRS (wjazd od ul. Sulechowskiej). Można wsiadać też
w rejonie Nowej Soli, Polkowic, Lubina, Prochowic, Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa (po uzgodnieniu
miejsca).
Wyjazd z kraju: Jurgów. Przejazd przez Słowację. Wjazd na Węgry.
Około 21.00 zakwaterowanie w hotelu*** w Hajduszoboszlo. Obiadokolacja. Nocleg.
02.- 07.dzień: śniadanie.
Czas wolny w HAJDUSZOBOSZLO (największe uzdrowisko i kąpielisko termalne na Węgrzech) spacery, kąpiele, zabiegi.
Możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych (w przypadku min. 20 chętnych):
- Budapeszt (stolica i największe miasto Węgier, lista UNESCO)
- Debreczyn (2. największe miasto Węgier) - Tokaj (stolica słynnego regionu winnego, lista UNESCO).
Obiadokolacja. Nocleg.
08.dzień: 08.00 - śniadanie. 09.00 wyjazd do kraju.
Przejazd przez Słowację. Wjazd do kraju: Jurgów.
Około 24.00 rozwiązanie imprezy w Zielonej Górze - parking pod CRS.
W cenie:
autokar: wysokopokładowy, klimatyzacja, WC, video, napoje zimne i gorące (płatne) ok. 900 km w
jedną stronę
noclegi: 7 x hotel*** przy kąpielisku termalnym - pokoje 2/3-osobowe z łaz/WC,klimatyzacją, TV-Sat
wyżywienie: 7 śniadań (bufet) + 7 obiadokolacji (serwowane, napoje dodatkowo płatne)
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opłata klimatyczna
pilot BP EXODUS na całej trasie
ubezpieczenie NW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
napoje do obiadokolacji
dopłata do pokoju 1-osobowego 500 PLN (dla chętnych):
WSTĘPY DO CENTRUM HUNGAROSPA (ceny z 2021 r.):
bilet 1-dniowy - 2800 HUF (ok. 38 PLN)
bilet 1-dniowy senior - 2300 HUF (ok. 31 PLN)
WYCIECZKI FAKULTATYWNE (dla min. 20 chętnych):
- BUDAPESZT(stolica Węgier, 2x lista UNESCO) - 45 EUR
- DEBRECZYN (2. największe miasto Węgier) - TOKAJ (stolica słynnego regionu winnego +
degustacja win) - 30 EUR
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy - 20 PLN (obowiązkowo, płatne w biurze przed
wyjazdem)
Uwaga: Przy długich przejazdach autokar zatrzymuje się na 15-minutowe postoje każdorazowo po około
4-godzinnej jeździe. Nie bierzemy odpowiedzialności za punkty programu niezrealizowane z przyczyn od nas
niezależnych.
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