POZNAJ WĘGRY
Hotel Panorama***, Hévíz
Słynne węgierskie uzdrowisko Hévíz z jeziorem
termalnym o tej samej nazwie położone jest 8 km od
Balatonu. Ze względu na wielkość (4,5 ha), temperaturę
wody (latem 35°C, a zimą pow. 25°C) zawartość
minerałów (potas, siarka, wodorowęglany) i scenerię
(ciekawy
architektonicznie
drewniany
budynek
zdrojowy na jeziorze, lilie wodne, 50 ha lasów) jezioro
jest największą i najpiękniejszą leczniczą wanną świata.
Intensywny dopływ wody z podziemnych źródeł
zapewnia jej całkowitą wymianę w ciągu 48 godzin.
W Hévíz leczone są choroby reumatyczne i narządów
ruchu, w tym: reumatyzm tkanki łącznej, zwapnienie i
zużyci e tkanki chrzęstnej, stany zapalne stawów i
kręgosłupa, przewlekł e choroby stawów, dolegliwości
związane z systemem nerwowym lub po usztywnieniach
mechanicznych, złamaniach, także choroby kobiece i
dermatologiczne. Przeciwwskazani em są choroby serca,
gruźlica i nowotwory złośliwe. Uzdrowisko oferuje
masaże, okłady borowinowe, kąpiele wannowe i w
specjalnych basenach oraz gimnastykę leczniczą.
Hunguest Hotel Panorama*** – znajduje się w odległości 100 m od jeziora Hévíz. Hotel ma 106 pokoi typu Superior i 96
pokoi typu Classic – wszystkie z TV, telefonem, mini barem, łazienką i balkonem. Z wyższych pięter 13-piętrowego hotelu
roztacza się piękny widok na okolicę i miasto. Ponadto hotel ma restauracj ę, bar, salę fitness, salon fryzjerski, salon
kosmetyczny, sejf w recepcji, przechowalnię bagażu i podziemny parking.

Cena pobytu w terminie 01.04-20.10.2017 wynosi 393,- EUR/osoba/pok. 2 os oraz 462,- EUR/osoba/pok. 1 os..
W terminie: 20.10.-22.12.2017 i 02.01.-30.03.2018 wynosi 377,- EUR/osoba/pok. 2 os. oraz 446,- EUR/osoba/pok. 1 os..
W hotelu nie ma dostawek. Zniżki dla dzieci 0-4 lat 100%, 4-12 lat 50%.
W cenie: 7 noclegów z obfitymi śniadaniami i kolacjami bufetowymi, bufet z zupą w południe, 7 wstępów do basenów
termalnych Św. Andrzeja z bezpoś rednim przejś ciem z hotelu (po 3 godziny dziennie) lub 7 wstępów na jezioro termalne (po 3
godziny dziennie), napój powitalny, płaszcz kąpielowy, korzystanie z sali fitness, sejfu i suszarki, atrakcje takie jak: 1x tyg.
porady żywieniowe, w środy nauka zdrowego gotowania z prezent acją w hotelu Helios (trans fer do hotelu zapewniony), w
czwartki wieczór węgierski lub operetkowy, wieczorami w barze muzyka na żywo oraz ubezpi eczenie Signal Iduna

„Bezpieczne Podróże” - wariant Standard, które można rozszerzyć o ubezpieczeni e następstw choroby przewlekłej lub
nowotworowej, a również ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy (RG) lub ubezpieczenia kosztów przerwania
uczestnictwa (RGS).
Do zapłacenia na miejscu: opłata klimatyczna 1,80 EUR/osoba/noc dla osób od 18 roku życia oraz specj alistyczne zabiegi
sanatoryjne.
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