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HAJDUSZOBOSZLO - WĘGRY                                                                      WCZASY Z MAŁYM DZIECKIEM 
                                                      
HAJDUSZOBOSZLO to miasto w południowo-wschodnich Węgrzech. Setki tysięcy wczasowiczów znajduje tu 
rok rocznie orzeźwienie w 13 basenach plaży HUNGAROSPA, wśród których wymienić należy sztuczne fale, 
basen z bąbelkami, brodziki i inne atrakcje. Prawdziwą jednak sensację stanowi tzw. "śródziemnomorski brzeg 
morza", który ze swą - liczącą 6200 m powierzchnią wody - jest największym wybudowanym basenem Europy 
Środkowej. Ten olbrzymi, stopniowo zagłębiający się, poruszany falami basen oddzielony jest od stawu 
sztuczną groblą, a jego efektowny wygląd uatrakcyjnia statek piracki i latarnia morska. Piaszczysty brzeg oraz 
stojące palmy do złudzenia przypominają brzeg morski. Znajdujące się na terenie kąpieliska odkrytego 
centrum sportowe zaprasza miłośników aktywnej rozrywki na boiska siatkówki plażowej, streetballu, tenisa 
kopanego i tradycyjnego. Dzięki leczniczym wodom w rejonie kąpieliska nasycenie powietrza jodem jest 
kilkakrotnie większe niż nad Bałtykiem. 
 
Dzieci grupie wiekowej 3-7 lat - zakwaterowane są w pokojach 2, 3, 4 - osobowych z opiekunem, wspólnie 
spożywają posiłki, i mogą uczestniczyć w programie realizowanym przez Kadrę przez 4 godziny dziennie 
zgodnie z wybranymi zajęciami dla dzieci i realizowanym programem „Węgry – Hajduszoboszlo – obóz 
rekreacyjno- zdrowotny. 
 
ZAKWATEROWANIE: HOTEL SIESTA  znajduje się ok.100m odległość od kąpieliska Aquaparku w miejscowości 
uzdrowiskowej Hajduszoboszlo . Ośrodek został wybudowany w 1991 roku i zajmuje powierzchnię 1 ha. W 
hotelu znajduje się winda. Na terenie obiektu znajduje się  całodobowa recepcja ,restauracja, parking, plac 
zabaw dla dzieci. 
Pokoje 2,3,4 osobowe .Każdy z nich dysponuje balkonem i aneksem kuchennym /lodówka ,mikrofalówka/z 
pełnym węzłem sanitarnym. W pokojach telewizor , dostęp do W-FI. 
WYZYWIENIE:w restauracji hotelowej nasi goście mają do wyboru węgierską i międzynarodową kuchnię. 
3 posiłki dziennie:śniadanie i kolacja na terenie hotelu/ śniadanie w formie stołu szwedzkiego,obiadokolacja  
w formie menu/,obiad na kąpielisku w Aqaua- Palace/w formie menu/ 
 

RAMOWY PROGRAM POBYTU: 
1 dzień: Zbiórka i wyjazd o godz. 9.00 Kraków - ul. Ujastek 1 (Kombinat bud. „S”). Przejazd przez 
SŁOWACJĘ. 
Przyjazd do Hajduszoboszlo, zakwaterowanie, kolacja. 
2-9 dzień:    Realizacja wybranych zajęć programu dla dzieci: plażowanie, kąpiele w basenach 
termalno-leczniczych, piesze wycieczki, dyskoteki. Zajęcia sportowe i rekreacyjne: piłka plażowa, 
siatkowa i nożna, badminton, spartakiady i konkursy, karaoke. 5 x wstępy na odkryte baseny 
termalne. Zajęcia rekreacyjno-zdrowotne: gimnastyka, joga. Kuracja klimatyczna – leczenie jodem – 
poprzez zakwaterowanie tuz przy basenach z wodami termalnymi i leczniczymi oraz duża 
ilość zajęć na terenach basenów. 
10 dzień: Śniadanie. Po obiedzie wyjazd do Krakowa, 
powrót w godzinach wieczornych          
CENA ZAWIERA: 
TRANSPORT komfortowym  autokarem lub busem na trasie Kraków – Hajduszoboszlo – Kraków, 
NOCLEGI: 9 noclegów w hotelu „Siesta” w pok. 2,3,4osobowych /klimatyzacja płatna dla chętnych / 
WYŻYWIENIE: 3 posiłki dziennie,  kuchnia węgierska ,  suchy prowiant na drogę powrotną / dla 
dzieci/, 
5 WSTĘPÓW NA BASENY TERMALNE 
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OPIEKA: pedagogiczna i pilota rezydenta, opiekę partnera 
węgierskiego, 
UBEZPIECZENIE: KL+NNW+bagaż SIGNAL IDUNA                                       
REALIZACJA PROGRAMU POBYTU 
PODATEK VAT 
 
CENA NIE ZAWIERA: 
klimatyzacji/ dla chetnych-cena3,5 euro/ dzień/pokój                                                                                      
opłaty klimatycznej / dla osób powyżej 18 lat / w kwocie 1,7 EUR /  
ubezpieczenia od chorób przewlekłych, ubezpieczenia od kosztów 
rezygnacji z imprezy, 
dopłaty do połączeń antenowy, 
świadczeń nie zawartych w ofercie, 
opłaty na TFG w wysokość 10 zł/osobę , 
opłat za wycieczki fakultatywne. 
        
 
TERMIN :   06.08-15.08.2018   10 dni / 9 noclegów 
CENA      : 
OSOBA DOROSŁA :        802 zł + 234 eur razem ok 1.820 zł  
DZIECI   3 - 5,99 LAT       613 zł + 135 eur razem ok 1.200 zł                          
DZIECI   6-11,99 LAT       633 zł + 198 eur razem ok 1.495 zł / jako trzecia osoba w pokoju /. 
 
Cena imprezy razem ok jest równowartością kwoty poddanej w EUR przeliczonej wg kursy sprzedaży 
Banku PKO BP obowiązującej w dniu dokonania ostatecznej wpłaty + kwota w zł. Kwota razem ok 
podana jest orientacyjnie – przyjęto kurs 1 EUR = 4,35 zł 
 
DOPŁATY DO TRAS  ANTENOWYCH :                                                                                                                                        
Gdańsk  190 zł    Kielce ,Częstochowa   65 zł ,                                                                                                  
Warszawa ,Łódź    160 zł             Tarnów , Katowice        60 zł          
 
Dojazdy antenowe organizowane są przy co najmniej 5 uczestnikach . Przejazd może odbywać się 
autobusem klasy turystycznej  , busem  ,autem osobowym lub PKP . 
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE: Budapeszt  25 euro , Debreczyn  20 euro , Oradea   10 euro. 
 
UWAGA : wymagany ważny dowód osobisty lub paszport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


