POZNAJ WĘGRY
Sanatorium w Hévíz, Hotel Helios****

Hévíz to miejscowość u zdrowiskowa położona 8 km od Balatonu. Znajduje się tu jezioro z wodą termalną. Jego dno
pokrywa wielometrowej grubości warstwa torfu. Latem woda osiąga temperaturę 33-34°C, a w zimie na otwartej powierzchni
26-28°C. Dzięki temu przez cały rok istnieje możliwość kąpieli. Na jeziorze zbudowano kompleks leczniczy, w którym można
korzystać z całej gamy zabiegów. Woda jeziora, wskutek silnych właściwości radioaktywnych i dużej domieszki siarki,
posiada doskonałe właściwości lecznicze.
Polecana jest ona na schorzenia narządów ruchu, bóle mięśniowe, schorzeni a stawów, ischias, przy rekonwales cencji
powypadkowej, w chorobach kobiecych, schorzeniach tarczycy, zaburzeniach przemiany materii, chorobach przewodu
pokarmowego i woreczka żółciowego.
Kąpieli w tych wodach nie poleca się osobom chorym na gruźlicę, choroby serca oraz nowotwory złośliwe.

Hunguest HotelHELIOS***superior położony jest na terenie 4,5-hektarowego rezerwatu, 500 m od jeziora termalnego.
Obiekt składa się z 2 budynków: Hotel ANNA dysponuje 156 pokojami z łazienką, balkonem, TV, radiem, mini barem,
telefonem, sejfem i klimatyzacją. W budynku znajduje się centrum lecznicze i wellness.
Hotel BENJAMIN, połączony specjalnym korytarzem z Hotelem ANNA, dysponuje 50 pokojami z prysznicem, WC, TV,
radiem, mini barem, sejfem i telefonem.

Hotel posiada restaurację, kawiarnię, w której wieczorami gra zespół muzyczny, drink bar, salon fryzjerski, salon
kosmetyczny, gabinety masażu, gabinet dentystyczny, korty tenisowe, ścieżkę zdrowia, wypożyczalnię rowerów, odkryty
basen pływacki i brodzik dla dzieci (czynne w sezoni e letnim), basen wrażeń, kryty basen z wodą leczniczą (wł asne źródło),
gabinety balneo-, hydro- i fizykoterapeutyczne, jacuzzi, saunę, infra saunę, solarium, łaźnię parową, komorę terapii solnej,
gabinet terapii muzycznej, sklep z pamiątkami i parking. Hotel poleca kąpiele aromatyczne i kąpiel Kleopatry.
7 noclegów w pok. 2 osobowym
01.04.-19.10.2018
24.10.-21.12.2018 i 02.01.-31.03.2019
Helios Anna, z klimat. i balkonem
434,- EUR/osoba
411,- EUR/osoba
Helios Benjamin, bez klimat. i balkonu
404,- EUR/osoba
380,- EUR/osoba
Płatne w Polsce w EUR lub równowartość w PLN wg kursu sprzedaży w Banku Zachodnim WBK z dnia wpłaty.
W cenie: 7 noclegów, 7 śniadań i 7 kolacji bufetowych, nieograniczone korzystanie z: zadaszonego basenu z wodą termalną,
jacuzzi, sauny i infras auny, kabiny parowej, basenu marzeń, pływalni w ogrodzie oraz ze szlafroka, ubezpieczeni e Signal
Iduna „Bezpieczne Podróże” - wariant Standard, które
można rozszerzyć o ubezpieczenie następstw choroby
przewl ekłej/nowotworowej oraz kosztów rezygnacji z imprezy.
Do zapłacenia na miejscu: opłata klimatyczna 1,80 EUR/noc/osoba od 18 roku życia oraz specjalistyczne zabiegi sanatoryjne.
Cena nie obejmuje: dojazdu do miejsca zakwaterowania oraz obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w
wysokości 10 PLN/os. (zgodnie z Rozporządzeni em Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie
wysokości składki na TFG).
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