POZNAJ WĘGRY
Hotel Flóra***, Eger
7-dniowy pakiet dla turystów indywidualnych w terminie 02.04.2017-29.10.2017

Eger – miasto położone w północnych Węgrzech, między górami Mátra i Bukowymi. Eger i okolice słyną od wieków
z uprawy winnej latorośli i produkcji wina. Z uprawianych dziś gatunków produkuje się czerwone i białe wina
wytrawne i półsłodkie, a przede wszyst kim słynną „Byczą krew” (Egri bikavér). Niezmiernie ważną rolę w
przechowywaniu wina spełniają piwnice wykute w wulkanicznych skałach, które ciągną się kilometrami pod
miastem i w jego okolicach. Najbardziej znane są piwnice w Dolinie Pięknej Pani. Eger to nie tylko miasto znane z
produkcji wina, lecz również słynne kąpielisko. Występują tutaj źródła wód termalnych. W mieście znajduje się cały
kompleks basenów z wodami termalnymi, gdzie można skorzystać z zabiegów leczniczych oraz obiektów
sportowych. Tutejsze wody mają temperaturę 28-32°C, zawierają dużą ilość wapnia, magnezu i wodorowęglanu
oraz posiadają właściwości radioaktywne (wyjątek stanowi basen z wodą siarkową). Kąpiel w wodach Egeru działa
leczniczo przy chorobach systemu nerwowego, niedokrwistości, chorobach reumatycznych, chorobach kobiecych.
Okolice Egeru są niezwykle ciekawe pod względem turystycznym. Warto wybrać się na wycieczkę np. w Góry
Bukowe, a także odwiedzić inne kąpieliska termalne położone niedaleko od Egeru, np.: Egerszalók, Bogács,
Mezőkövesd, Bükkszék, Mátraderecske.

Hunguest Hotel „Flóra”*** - położony wśród zieleni, niedaleko centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie
kąpieliska. Hotel ma 196 pokoji (332 miejsca) z łazienkami, telefonami, TV-Sat; część pokoi z balkonami,
restaurację, salę konferencyjną, espresso, turecką kawiarnię, taras, a także kryty basen z wodą leczniczą, gabinety
zabiegowe, saunę i infra saunę, komorę solną, solarium, siłownię, korty tenisowe, bilard, rzutki, salon kosmetyczny
i fryzjerski oraz zamykany parking.
Cena pobytu w terminie 02.04.2017 – 29.10.2017 dla 1 osoby w pokoju 2 osobowym z balkonem 316,- EUR, w
pokoju mansardowym bez balkonu 308,- EUR, dostawka 185,- EUR, pok. 1-osobowy z balkonem 485,- EUR, a bez
balkonu 408,- EUR. Dopłata za pokój z widokiem na kąpielisko 10,- EUR/pokój/noc.
Cena zawiera 7 noclegów, 7 śniadań i kolacji, korzystanie z basenu, sauny i całej infrastruktury wellness,
bezpłatny wstęp na plażę miejską, płaszcz kąpielowy. Parking. Cena zawiera obowiązkowe ubezpieczenie Signal
Iduna „Bezpieczne Podróże” - wariant Standard, które można rozszerzyć o ubezpieczenie następstw choroby
przewlekłej lub nowotworowej, a również o ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy (RG) lub o ubezpieczenie
ko sztów przerwania uczestnictwa w impresie (RGS). Opłata klimatyczna 1,7 EUR/osoba/noc płatna w recepcji.
Można wykupić zabiegi: 10 zabiegów leczniczych 88,- EUR, 15 zabiegów 122,- EUR, w tym 1 wizyta lekarska.
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