” PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…”

BUDAPESZT – BASENY TERMALNE SZECHENYI
21.03 – 22.03.2019
21.11 – 22.11.2019
1 dzień

Wyjazd z Krakowa o godz. 07:00. Przejazd przez Słowację
do BUDAPESZTU. Przyjazd do stolicy Węgier w godzinach
popołudniowych. Zwiedzanie stolicy Węgier: Wzgórze
Zamkowe, Baszta Rybacka, Kościół Macieja, Brama Wiedeńska,
Zamek Królewski. Przejazd pod gmach Parlamentu, spacer
przez Plac Wolności do Katedry św. Stefana. Wieczorem
obiadokolacja z winem w stylowej restauracji w centrum
miasta. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzień

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na BASENY SZECHENYI
– około 4 godzinny pobyt i kąpiele w największym w Europie
kompleksie basenów i term (dla osób nie zainteresowanych
pobytem na basenach czas wolny na zakupy). W godzinach
popołudniowych wyjazd do Polski. W trakcie podróży na
terenie Słowacji przerwa na obiad (posiłek płatny jest we własnym zakresie, kwota
około 7 - 8 euro/osoba). Powrót do Krakowa około godz. 22:00-22:30.
Baseny Szechenyi - proszę zabrać: duży ręcznik, klapki i czepek kąpielowy.
Baseny składają się z trzech stref: przebieralni, basenów na zewnątrz i basenów pod
dachem oraz sauny. W kompleksie Szechenyi jest 15 naturalnie ogrzewanych basenów
10 saun. Woda w basenach jest podgrzewana od kilkunastu do prawie 50 stopni.
W szatni można skorzystać z wyciskarki do mokrych ubrań i bezpłatnych woreczków
na mokry strój kąpielowy.
Cena: 395,00 zł/osoba
ŚWIADCZENIA W CENIE:
 przejazd autokarem klasy lux /WC, klimatyzacja, barek, DVD/
 opłaty drogowe i parkingowe,
 1 nocleg w Hotelu*** w Budapeszcie, pokoje 2 – 3 osobowe z łazienkami,
 1 śniadanie – bufet, 1 obiadokolacja: dwa dania + woda + wino.
 opieka pilota,
 ubezpieczenie NNW do 2 000 EUR, KL do 15 000 EUR, bagażu do 200 EUR,
 opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
 podatek VAT
WAŻNE INFORMACJE:
 dopłata do pokoju 1-osobowego + 120 zł,
 cena nie zawiera biletów wstępu: ok. 2000 Forintów /ok 30 zł/ + od 4900 Forintów
/około 70 zł/ Forintów baseny termalne.
 cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie.
 kolejność zwiedzania może ulec zmianie
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