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Luxusný wellness víkend
Možnosti ubytovania:

,

Luxusný wellness víkend v MAĎARSKU – v krajine kúpeľov, koní, vína a dobrého jedla
Návšteva maďarských miest EGER, MIŠKOLCTAPOLCA (jaskynné termálne kúpele)
3-denný autobusový relaxačno - poznávací zájazd
Odchod: z Bratislavy, parkovisko pred Istropolisom o 06:30 hod.
Návrat: do Bratislavy asi o 21:00 hod.

Termín: 06.5. - 08.5.2017
Cena: 188 EUR
V cene je zahrnuté:
• doprava zájazdovým klimatizovaným autobusom
• vstupenka na exhibíciu a vozenie na kočoch v jazdeckom parku Lázár vrátane občerstvenia (welcome drink + pagáče + minerálka a ľahší 2-chodový obed s
nápojmi)
• 2x ubytovanie v 3* wellnes hoteli s bohatými raňajkami
• 1x večera v hoteli formou bufetu
• neobmedzený vstup do termálnych kúpeľov pri hoteli i mestského kúpaliska
• prehliadky podľa programu
• služby kvalifikovaného sprievodcu
• povinné zákonné poistenie CK voči insolventnosti
Možnosť doobjednať:
• 1-lôžkovú izbu 44 €/pobyt
• miestenku v 1. polovici autobusu 7 €
• typickú večeru s vínom v pivnici 15 €
• vstup do jaskynných termálnych kúpeľov cca 7 €
• komplexné cestovné poistenie (KCP) - Komfort 6,3 €/osoba; KCP - Plus 7,5 €/osoba
PROGRAM ZÁJAZDU
1. deň (sobota): v ranných hodinách odchod autobusu z Bratislavy smerom na Šahy k štátnej hranici do Maďarska. Cesta okolo Dunajského oblúka. Príchod do
Jazdeckého a zážitkového parku LÁZÁR. Majitelia – bratia Lázárovci sú majstri sveta v záprahu. Prírodou a parkom ponúkané možnosti so záprahovými ukážkami, s
bezprostredným kontaktom so zvieratami, výnimočná maďarská kuchyňa Vám pripraví nezabudnuteľné zážitky. Po cca 1 hod. trvajúcej jazdeckej show Vás čaká vozenie sa
na kočoch a ľahší obed v maďarskom štýle a s cigánskou hudbou. Po tomto úchvatnom zážitku sa autobusom presunieme do mesta EGER. Po príchode sa ubytujeme v
príjemnom kúpeľnom a wellness hoteli. Ihneď po check-ine až do neskorých večerných hodín sa môžete ponárať do horúcej vody. K dispozícii (bezplatne) je celý hotelový
areál wellnessu (bazény, zážitkové bazény, detské bazény, vírivky, saunový svet, Kneipp masáže) ako aj mestské termálne kúpalisko s množstvom vodných atrakcií. Večer v
reštaurácii bude formou bohatých bufetových stolov podávaná večera s maďarskými špecialitami, nápoje nie sú v cene.
2. deň (nedeľa): po raňajkách formou bohatých bufetových stolov nasleduje prehliadka stredovekého mesta EGER – považovaného za barokovú perlu Maďarska,
známeho z protitureckých bojov. Návrat do hotela, na obed je bezplatne k dispozícii niekoľko druhov polievok. Popoludní si opäť užívate wellness. Večer si zájdeme do typickej
vinárne v „Údolí krásnych žien“, kde ochutnáme aj viac druhov vín z tejto oblasti (Egri bikavér, Egri leányka, ...), fakultatívne večera. Nocľah.
3. deň (pondelok): po raňajkách odchod do MIŠKOLCTAPOLCA, kde navštívite jaskynné liečebné kúpele. V jedinečných jaskynných chodbách vyvierajú pramene s vodou
30º C. V jaskyni čakajú návštevníkov rôzne termálne bazény, zábavné zariadenia, saunový svet, v záhrade otvorené bazény. Neskoro popoludní odchod, návrat do Bratislavy
vo večerných hodinách.

-------------------------------------------------------------------------------------------Poznámky:

• zájazd sa uskutoční pri min. počte účastníkov 30 osôb

• nástupné miesta Bratislava, Šamorín, Dunajská Streda, Komárno, Štúrovo
• na mieste sa platí pobytová taxa 3,5 €/osoba od 18 rokov

