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HAJDUSZOBOSZLO - miejscowość wypoczynkowa na Nizinie Węgierskiej słynąca ze swych basenów termalnych i wód o właściwościach leczni-
czych. Kąpielisko położone na 30 ha powierzchni posiada 13 basenów, wśród nich m.in. basen  ze sztucznymi falami, z masażem podwodnym, 
zjeżdżalnie, basen pływacki, jezioro, park, korty tenisowe. W 2010 uruchomione zostało nowe, kryte kąpielisko Aqua-Palace stanowiące część 
kąpieliska miejskiego. Usługi oferowane przez Aqua-Palace: kąpiel tropikalna, kąpiel w jaskini lodowej, kąpiel w grocie, kąpiel morska, baseny 
dla dzieci oraz niepowtarzalny system saun, jacuzzi oraz bogata baza wellness.  

 

Hotel AQUA SOL **** - Hajduszoboszlo 
 

Położenie: hotel przylega do kompleksu basenów termalnych usytuowanych w centrum Hajduszobo-
szlo; posiada bezpośrednie przejście na baseny miejskie.  W hotelu: restauracja, basen, sauna, sola-
rium, jacuzzi, fitness, gabinety odnowy biologicznej i masażu, parking. Pokoje: 2-osobowe z łazienką, 
klimatyzacja, TV-SAT, telefon, mini-bar, sejf.   Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (bufet). 
 

Termin 21.05-01.07. 
01.09-11.11. 

01.07-10.07. 10.07-01.09. 

osoba dorosła 1945 2145 2475 
osoba dorosła/dostawka 1850 1975 1975 

dziecko 4-12 lat/dostawka 990 990 990 
cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, korzystanie z basenów w hotelu, wstępy na 
odkryte kąpielisko termalne i Aqua Palace. ubezpieczenie NW i KL; wstęp do Aquaparku płatny extra. 
dodatkowe opłaty: taksa klimatyczna -1,8 Euro/osoba/dzień; parking – 2 €/doba.   
uwagi: cena dla dziecka do 4 lat/spanie z rodzicami – 490 zł/7 dni 
 

Hotel BEKE **** - Hajduszoboszlo 
 

Położenie: około 200 m od kompleksu basenów termalnych. Całkowicie wyremontowany w 2010 roku 
W hotelu: restauracja, kawiarnia, drink-bar, centrum lecznicze, 3 kryte baseny z wodą leczniczą oraz 
baseny otwarte (czynne latem), sauny, fitness, parking. Pokoje: klimatyzowane 2-osobowe z łazien-
ką, TV-SAT, mini-bar, balkon.  Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (bufet). 
 

Termin 01.11-21.12. 01.05-10.07. 
01.09-01.11. 

01.07-01.09. 

osoba dorosła 1595 1975 2100 

os. 12-16 lat/dostawka 1395 1525 1695 

cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, korzystanie z basenów w hotelu, parking, 
ubezpieczenie NW i KL.  dodatkowe opłaty: taksa klimatyczna-1,8 Euro/osoba/dzień.  
uwagi: stała cena dla dziecka do 4 lat – 35 zł/7 dni, stała cena dla dziecka  4-12 lat/dostawka – 839zł 
 

EGER - miasteczko w północno-wschodniej części Węgier słynącej z produkcji wspaniałych win. Liczne zabytki, barokowe kamienice starego 
miasta, wąskie uliczki z widokiem na minaret z czasów tureckich, a przede wszystkim baseny termalne powodują, że Eger przyciąga turystów i 
kuracjuszy. Wody lecznicze mają temperaturę 25-39 C, są lekko radioaktywne i zawierają siarkę. Kąpielisko ma 7 basenów rekreacyjnych, salo-
ny SPA & wellness, łaźnię turecka, restauracje, sklepy. Ceny biletów na kąpielisko termalne: tygodniowy - 9500 HUF, ulgowy-8000 HUF. 

 

Hotel EGER **** - Eger   
 

Położenie: wraz z hotelem Park tworzą kompleks, usytuowany 500 m od centrum Egeru oraz base-
nów termalnych.   W hotelu: restauracje, bar, centrum kongresowe, pokój zabaw dla dzieci, bilard, 
centrum wellness: kryty basen, jacuzzi, solarium, fitness, kabina infra-red, komora solna, sauny: 
fińska, parowa i aromatyczna, internet Wi-Fi bezpłatnie; parking (5 Euro/dzień).     
Pokoje: klimatyzowane 2-osobowe z łazienką, TV. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (bufet). 
 

Termin 01.05 - 22.12 
osoba dorosła 1575 

dostawka brak możliwości dostawki w pokojach typu standard 
cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, korzystanie z centrum wellness, taksa klima-
tyczna, ubezpieczenie NW i KL.  Uwaga: dziecko do 4 lat/dostawka – pobyt bezpłatny 
 

Hotel FLORA *** - Eger   
 

Położenie: w centrum Egeru, przy basenach termalnych, na które hotel ma bezpośrednie przejście.  
W hotelu: restauracje, piwiarnia, bar, kawiarnia turecka, baseny z termalną wodą, sauna, solarium, 
taras do opalania, salon kosmetyczny, fryzjer, sklep z pamiątkami, bilard, parking, Wi-Fi. 
Pokoje: pokoje 2-osobowe z łazienką. Pokoje mansardowe oraz pokoje z balkonami. Niektóre z klima-
tyzacją (płatna 10 Euro/dzień).  Wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje (bufet). 
 

Termin 27.04-28.10. 28.10-21.12. 
w pokoju: mansarda z balkonem mansarda z balkonem 

osoba dorosła 1490 1530 1325 1395 
os. powyżej 4 lat/dostawka - 875 - 875  
cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, korzystanie z basenów w hotelu i kąpieliska 
miejskiego Thermalbath, szlafroki, parking, ubezpieczenie NW i KL.  
dodatkowe opłaty: taksa lokalna -1,7 Euro/osoba/dzień. uwagi: cena dla dziecka do 4 lat – 35 zł  
 

Hotel IMOLA PLATAN **** - Eger   
 

Położenie: w centrum Egeru, 400 m od basenów. Nowoczesny hotel dla osób powyżej 16 roku życia.  
W hotelu: restauracje, bar, strefa wellness & spa: 3 baseny kryte, jacuzzi, basen odkryty z wodą 
siarkową, sauna fińska, biosauna, sauna sucha, kuracja Kneippa; monitorowany parking podziemny. 
Pokoje: klimatyzowane pokoje 2-osobowe z łazienką, balkonem, minbar, sejf, TV, Wi-Fi. 
Wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje (wybór z 3 dań). Taksa lokalna płatna dodatkowo. 
 

Termin 16.06-22.12. 
osoba dorosła 2100 

cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, korzystanie z hotelowej strefy Wellness&Spa, 
wstępy na miejskie kąpielisko, parking, ubezpieczenie NW i KL.  
Dodatkowe opłaty: taksa klimatyczna -1,7 Ero/osoba/dzień.  
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SARVAR – miejscowość położona w zachodniej części Węgier, nad rzeką Rabą, ok. 40 km od granicy z Austrią. W Sarvarze zachowało się wiele 
zabytków, w tym wizytówka miasta 13-wieczny zamek oraz liczne muzea i kościoły. Znajduję się tu również jeden z największych na Węgrzech 
parków dendrologicznych. Uzdrowisko w Sarvarze  jest stosunkowo młode powstało dopiero w 2002 roku. Wykorzystuje się tutaj wody bogate w 
solankę, korzystne w leczeniu schorzeń narządów ruchu, dermatologicznych i ginekologicznych oraz choroby układu oddechowego,             w 
tym astmę. Miasto słynie z soli odparowywanych z jednego ze źródeł, zwane kryształkami z Sarvaru. Baseny kryte i otwarte: termalne, lecznicze, 
dla dzieci, zjeżdżalnie, basen z atrakcjami wodnymi, sauny, jacuzzi. Ceny biletów: całodzienny – ok. 13 Euro/osoba dorosła 

         

      HARMONIA THERMAL HOTEL PELIKAN*** - Sarvar 
 

Położenie: 30 m od wejścia na kąpielisko termalne. 
W hotelu: restauracja, sauna fińska, infrasauna, łaźnia parowa, masaże, winda, parking.    
Pokoje: klimatyzowane 2-osobowe z łazienką, TV, lodówka, internet. 
Wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje (menu). 

 

Termin 27.04-30.06. 30.06 – 31.08. 31.08 – 30.09 
osoba dorosła 1550 1750 1550 

osoba dorosła/dostawka 990 1150 990 
dziecko 5-12 lat/dostawka 850 990 850 

dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 1,5 Euro/os/dzień; wstęp do strefy wellness- 1,80 Euro/osoba/ 
dzień; komora solna-2,3 Euro/godzina; parking-1,3 Euro/doba 
cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, ubezpieczenie NW i KL. 

 

 

BÜKFURDO – miejscowość położona 25 km od granicy z Austrią ma jedno z najpiękniejszych kąpielisk leczniczych  na Węgrzech. Całkowicie 
odnowione baseny przyciągają kuracjuszy, a pobliskie największe w Europie pole golfowe miłośników tego sportu. Woda termalna o dużej zawar-
tości wodoru, dwutlenku węgla, wapna, magnezu i fluoru jest szczególnie wskazana w schorzeniach narządów ruchu. Ponadto leczy się tu drogi 
oddechowe oraz choroby żołądka i jelit w formie kuracji pitnej. Baseny: dla dzieci, termalne, lecznicze, pływalnia z atrakcjami wodnymi, basen 
do gimnastyki w wodzie, liczne zabiegi z zakresu fizykoterapii, inhalacje, terapia tlenowa, laserowa, sauny, masaże. 

 
 

        Hotel REPCE GOLD **** - Bukfurdo 
 

Położenie: hotel przylega do basenów termalnych; posiada bezpośrednie przejście na baseny.   
W hotelu:  restauracja, lobby bar, ogród z grillem, basen, jacuzzi, sauna, solarium, gabinety 
odnowy biologicznej, gabinety masażu, wypożyczalnia rowerów, bilard, parking.  
Pokoje: klimatyzowane 2-osobowe z łazienką, TV-SAT, telefon, mini-bar, sejf.  
Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (bufet). 

 

Termin osoba dorosła  osoba dorosła/dostawka 
27.04-01.11. 1850 1590 

uwagi: dziecko do 3 lat – pobyt gratis; dostawka dziecko 3-6 lat  – 490 zł, dostawka dziecko 6-12 lat 
-1000 zł; dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 1,7 Euro/osoba/dzień.  
cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, możliwość nieograniczonego korzystania z 
basenów w hotelu i kąpieliska termalnego (bez Aqua-Park oraz sauny), parking, ubezpieczenie. 

 
 

 

HEVIZ – miejscowość położona w obszernej kotlinie, 6 km od Keszthely i północno-zachodniego brzegu Balatonu. Jedyne w świecie termiczne 
jezioro o głębokości 36 m zajmuje powierzchnię prawie 5 hektarów. Temperatura wody latem wynosi 33-34 stopni, przy najsroższej zimie nie 
spada poniżej 26 stopni. Część wody kanałem odprowadzana jest do Balatonu. Najbardziej znaną właściwością jeziora jest lekko radioaktywna 
warstwa błota leczniczego. Woda i błoto mają właściwości lecznicze przy przewlekłych schorzeniach narządów ruchu, leczeniu pooperacyjnym. 
Kąpielisko czynne cały rok, pon-pt. 09.00-17.00, sob-niedz. 08.30-18.00.   Ceny biletów: całodzienny –5200 HUF /osoba dorosła. 

 
 
 

     HOTEL PALACE **** - Heviz   
 

Położenie:  w strefie bez ruchu kołowego, ok. 200 m od kąpieliska termalnego. 
W hotelu: restauracja, kawiarnia, strefa wellness&Spa: basen kryty, sauny, hydromasaż, łaźnia 
parowa, prysznice relaksujące, fitness; zabiegi medyczne,  masażę; winda, garaż, Wi-Fi –gratis. 
Pokoje: 2-osobowe z łazienką, klimatyzacja, TV, mini bar, suszarka do włosów 
Wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje ( bufet). 

 

Termin osoba dorosła  dziecko 5-12 lat/dostawka 
24.04-04.11. 1925 1150 

dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 1,5 Euro/osoba/dzień , garaż płatny 8 Euro/dzień 
zniżki: dziecko do 5 lat, wspólne spanie z rodzicami – pobyt gratis. 
cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań i obiadokolacji, wstępy do wellness, ubezpieczenie NW i KL. 

 
 
 
 
 
 
 

MEZOKOVESD –  to miasteczko położone w północnych Węgrzech, 46 km od Miszkolca i 18 km od Egeru. Kąpielsko Zsory Furdo jest oddalo-
ne około 3,5 km od miasta. Tutejsze wody termalne są siarczano-jodowe i kwasowęglowe, zawierają również wapń i magnez, osiągają u źródła  
temperaturę 71oC, a w basenach są schładzane do 25-40oC. Korzystne działanie wód termalnych wykorzystywane jest w leczeniu reumatyzmu, 
chorób narządów ruchu, stawów i kręgosłupa, wszelkiego rodzaju chorób kobiecych, a także w rehabilitacji pourazowej i po operacjach ortope-
dycznych i neurologicznych.Na terenie kąpieliska Zsóry znajdują się baseny zarówno kryte jak i odkryte, a także zjeżdżalnia i basen ze sztucz-
nymi falami. Ceny biletów: całodzienny – ok. 1700 HUF/osoba dorosła 

 
 
 

     BALNEO HOTEL  **** - Mezokovesd   
 

Położenie: 5 km od centrum miasteczka, ok. 150 m od wejścia na kąpielisko termalne. 
W hotelu: restauracja, kompleks Thermal Spa: 3 baseny - z woda termalną, leczniczą, pływac-
ki, świat saun, komora parowa, prysznic w grotach, komora lodowa, jaskinia solna; zabiegi. 
Pokoje: 2-osobowe z łazienką, klimatyzacja, TV-SAT, Wi-Fi, balkon, sejf;  
Wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje (bufet)  

Termin osoba dorosła  Dziecko 8-14 lat/dostawka 
27.04-22.12. 1890 950 

zniżki: dziecko do 8 lat, wspólne spanie z rodzicami – cena 25 zł.   
dodatkowo płatne: taksa klimatyczna 1,20 Euro/osoba dorosłą/dzień, wstępy na kąpielisko termalne  
cena obejmuje: 7 noclegów, 7 śniadań, obiadokolacji, korzystanie z basenów hotelowych, kabiny parowej, 
solnej, sauny, internet, fitness, ubezpieczenie NW, KL, parking. Taksa lokalna płatna dodatkowo. 
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