Cena zawiera:

Termin 1:

30.06 – 09.07.2017r.
Termin 2:

11.08 – 20.08.2017r.

–
–
–
–

7 noclegów, śniadań i obiadokolacji
przejazd autokarem
opieka pilota i polskiego rezydenta
ubezpieczenie Signal Iduna

Cena nie zawiera:

Termin 3:

25.08 – 03.09.2017r.
Cena:

1450 zł/os

– Turystyczny Fundusz Gwarancyjny –
10 zł /os./pobyt (opłata obowiązkowa)
– Karnet 7 wejść na kąpielisko Harkany:
17.940 forintów ( ok 58 euro/osoba.)
Dzieci do 14 roku życia oraz osoby
powyżej 62 roku życia cena: 13.200
forintów (ok 43 euro).

Harkany – to miejscowość uzdrowiskowa położona na południu Węgier. Miasto znane jest przede wszystkim dzięki kąpielisku termalnemu, z którego źródeł płyną różnorakie wody
termalne o temperaturze do 62 stopni C u źródła, temperatur
wody w basenach waha się w granicach 34-38 stopni C. Najważniejszym składnikiem tych wód jest siarka pod postacią
gazu, dzięki czemu są one łatwo wchłaniane przez skórę.
Wody kąpieliska polecane są przy takich schorzeniach, jak:
reumatyzm, bóle mięśni, gościec stawowy, drętwota po zapaleniu stawów, podagra, ischias, rehabilitacja po złamaniach i innych chorobach narządów ruchu, choroby skóry,
choroby kobiece, chroniczny nieżyt gardła, krtani, dróg oddechowych, chroniczny nieżyt żołądka i przewodu pokarmowego, przewlekłe zaparcia.
Hotel Platan*** zlokalizowany jest w zacisznej okolicy
w miejscowości Harkany. W odległości 360 metrów znajdują się kąpieliska lecznicze. Na terenie obiektu znajduje się
restauracja, taras letni, drink bar. Hotel zapewnia bezpłatny
parking na terenie posesji oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Ponadto hotel oferuje masaże i wypożyczalnie rowerów.
Hotel Platan dysponuje pokojami z łazienką, TV, lodówką
oraz telefonem.

Wyżywienie: śniadania (bufet) i obiadokolacje – serwowane: zupa, 3 dania główne do wyboru, deser, bufet sałatkowy.
Napoje dodatkowo płatne.
Na miejscu organizowane będą wycieczki fakultatywne
(realizowane przy min. 35 os chętnych):
1. Pecs – Siklos – Villánykövesd
Podczas tej kilku godzinnej wycieczki zobaczymy – Pecs
zabytkowe miasto w południowych Węgrzech. Jest
to jedno z najstarszych i najbardziej egzotycznych miast
Węgier. Siklos – miasteczko położone u podnóża malowniczych wzgórz Villány około 10 km od chorwackiej
granicy. Jego największą atrakcją turystyczną jest górujący nad centrum miasteczka imponujący zamek obronny. Villánykövesd – jest jedną z najpiękniejszych wiosek
w całym rejonie Barany, którego mieszkańcy od wieków
trudnią się uprawą winorośli i produkcją wina. Zwiedzanie tej tej słynnej w świecie winnej osady, chronionej
ze względu na swe wyjątkowe walory architektoniczne
zakończy degustacja win w jednej z mnóstwa znajdujących się tam piwnic winnych.
Cena: 25 Euro.
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2. Osijek – Dzakovo
Podczas tej półdniowej wycieczki odwiedzimy Osijek
największe miasto Slawonii (Chorwacja) rozciągające się
wzdłuż rzeki Drawy i podzielone na dwie części: Gornji
grad i Donji grad. Między tymi dwiema częściami znajduje
się stare miasto Tvrđa, czyli twierdza z ogromną fortecą
z wieloma bastionami, wybudowana na planie gwiazdy,
plac Świętej Trójcy i piękne secesyjne kamieniczki. Następnie pojedziemy do Đakova miasto położonego 37 km
na południowy wschód od Osijeku. Znajduje się tutaj kilka
wartych zwiedzenia atrakcji turystycznych. Miasto słynie
przede wszystkim z tego, że pochodzi stąd chyba największa liczba chorwackich biskupów. Specjalnością Đakova
są także wina (podobno nie ma wspanialszego trunku niż
wino z piwnic biskupich). O zamiłowaniu biskupów z Đakova do wina świadczy fakt, że od nazwiska jednego z nich,
Antuna Mandića, nazwano jedno z lepszych slawońskich
win – Mandičevac. Dzisiejsze Đakovo leży na miejscu starożytnej osady romańskiej Certissa. Dzięki staraniom biskupa Josipa Strossmayera w XIX w. powstała w Đakovie
słynna katedra – dzisiejszy symbol miasta.
Cena 35 Euro

