POZNAJ WĘGRY
Hotel Freya***, Zalakaros 2017
Zalakaros leży w odl. 20 km na południe od Balatonu i jest jednym z
najmłodszych i najnowocześniejszych kąpielisk termalnych na Węgrzech.
Tutejsza woda ma wysokie stężenie jodu, boru, siarki oraz fluoru i jest
zalecana w chorobach kobiecych, narządu ruchu, układu nerwowego i
krążenia, a także w zaburzeniach przemiany materii. Temperatura wody
bijącej ze źródła ma 96°C i jest obniżana w poszczególnych bas enach.
Baseny mają różne stężenie substancji mineralnych.
Powierzchnia basenów krytych wynosi 1500 m2, a bez zadaszenia 3500
m2 . Kąpielisko termalne Granit, będąc szóstym co do wielkości
kąpieliskiem na Węgrzech, oferuj e masaże galwaniczne, prądy
pobudzające, ultradźwięki, pierścienie magnetyczne, gimnastykę
indywidualną i grupową w wodzie i na sali gimnastycznej. Zalakaros
zapewnia także wesołą zabawę w wodzie dzięki masażom, jacuzzi, zjeżdżalniom i sztucznym falom w basenach. Ponadto
można tu uprawi ać turystykę pies zą i rowerową oraz pojeździć konno. Warto zwiedzić rezerwat bawołów, opactwo
benedyktyńskie w Zalavárze oraz pobliskie miasto Keszthely z zamkiem.

Hunguest Hotel Freya*** – położony jest w centrum Zalakaros, na terenie piękne utrzym anego parku, w bliskim sąsiedztwie
kąpieliska leczniczego Granit. Szybkie i wygodne przejście z hotelu do części zabiegowej i krytych basenów kąpieliska
umożliwia ogrzewany korytarz. Hotel ma 150 dwuosobowych pokoi oraz 12 apartamentów – każdy z łazienką, oddzielnym
WC, garderobą, balkonem, telefonem, TV i mini barem. Hotel ma restaurację na 300 osób (kuchnia węgierska, wegetariańska i
dla diabetyków), kawiarnię, drink bar, sejf, sklep z pamiątkami, stoisko z prasą, gabinety masażu oraz salon fryzj erski i
kosmetyczny. Hotel posiada własny parking.

Cena od osoby w EUR
01.04.-30.04.2017 i 01.10.-23.12.2017
01.05.-31.05.2017 i 01.09.- 30.09.2017
Superior 2-os. jako 1- osobowy
420,468,Superior 2-osobowy
317,355,Dostawka
214,242,Zni żki dla dzieci:
0-3 lat 100%, 3-6 lat 100% na zakwaterowani e i wyżywienie, a karta na basen 600 HUF/dziecko/dzień, 6-14 lat 50% .
W cenie: 7 noclegów z bufetowymi śniadaniami i kolacjami, 7 wstępów na kąpieliska (nieograniczona ilość wejść do
basenów z wodą leczniczą), dla dorosłych płaszcz kąpielowy oraz ubezpi eczenie Signal Iduna „Bezpieczne Podróże”, które
można rozszerzyć o ubezpieczenie następstw choroby przewlekł ej/nowotworowej, a także kosztów rezygnacji z imprezy.
Bezpłatne korzystani e z sejfu i WIFI w pokoju.
Do zapłacenia na miejscu: opłata klimatyczna ok. 500,-HUF/osoba/dzień dla osób powyżej 18 lat i opłata parkingowa 500,HUF/dzień. Klimatyzacja 4,- EUR/dzień/pokój. Inne terminy pobytu na zapytanie. Polecamy pobyty 2- i 3-tygodniowe.
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