BIURO WCZASOWO TURYSTYCZNE
„KOLTUR” Spółka z o.o.
31-516 Kraków, ul. Rondo Mogilskie 1
KONTO BANKOWE: Bank Rozwoju Eksportu S. A. O / Kraków 80 1140 1081 0000 3979 3600 1001
tel. (+48-12) 393-36-00, 393-36-60
NIP: 675-10-96-392
tel./fax (+48-12) 422-82-79
e-mail: koltur@kr.onet.pl

WYCIECZKA
WĘGRY- BASENY TERMALNE

Tiszaújváros - dwa kąpieliska: całoroczne kąpielisko lecznicze, oferujące trzy baseny
termalne kryte i jeden na świeżym powietrzu. Jest dostępne przez cały rok a jego
oferta to również wspaniałe sauny oraz gabinety lecznicze z różnorodnymi zabiegami,
wykorzystującymi uzdrawiającą moc tutejszej wody. Letnie kąpielisko rozrywkowe to
moc atrakcji dla starszych i młodszych: wspaniałe baseny ze zjeżdżalniami, fontanny,
rwąca rzeka oraz niesamowity basen dla dzieci w kształcie zamku
TERMIN: do uzgodnienia
CENA:
1139,00 zł/os przy grupie min.45-osobowej

PROGRAM:
DZIEŃ I:
- przyjazd grupy, zakwaterowanie w hotelu
- obiad
- zwiedzanie okolicy
- kolacja z degustacją wina
- nocleg
DZIEŃ II:
- śniadanie
- relaks w basenach termalnych
- obiadokolacja uroczysta z degustacją wina
- nocleg
DZIEŃ III:
- śniadanie
- relaks w basenach termalnych
- czas wolny
- obiadokolacja z degustacją wina
- nocleg
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DZIEŃ IV:
- śniadanie
- wykwaterowanie z hotelu
- wyjazd grupy
ŚWIADCZENIA:
przejazd komfortowym autokarem
zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu w pokojach 2-os. z łazienkami
wyżywienie: 3 śniadania, obiad, 2 obiadokolacje, 1 obiadokolacja uroczysta
z degustacją wina
wstępy na baseny termalne wg programu
opieka pilota
ubezpieczenie
podatek VAT

ZAPRASZAMY!!!
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