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WYJAZD INTEGRACYJNY – WEEKEND NA WĘGRZECH 
EGER - HAJDUSZOBOSZLO 

 
 
Termin:  06 – 08.09.2019 r.                       Ilość osób: 45 - 47 
 
Dzień  I 
Wyjazd ok. godz. 01.00 w nocy, przejazd przez Polskę, Słowację na Węgry; po drodze krótkie 
postoje przyjazd do Egeru; indywidualny spacer po barokowej Starówce, gdzie można zobaczyć 
m.in.: Bazylikę, Liceum, Pałac Arcybiskupi, Plac Istvana Dobo, Kościół Minorytów; czas wolny na 
kawę i zakup pamiątek; przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Po odświezeniu  przejazd do „Doliny 
Pięknej Pani” – wieczór węgierski z degustacją win, tradycyjną kolacją i występem zespołu 
cygańskiego; powrót do hotelu; nocleg 
 

Dzień II 
śniadanie; przejazd do Hajdúszoboszló - całodzienny pobyt w Hungarospa, Hajdúszoboszló to 
najsłynniejsze uzdrowisko na Wielkiej Nizinie Węgierskiej i największy kompleks wodny w 
Europie, którego największą atrakcją jest ośrodek rekreacyjny ze słynnym kąpieliskiem 
leczniczym, kompleks Plaża, Aquapark i kompleks Aqua-Palace. Na kąpielisku leczniczym 
słynącym od kilkudziesięciu lat na całym świecie wodami z zawartością jodu, bromków i soli 
znajdują się trzy baseny lecznicze, każdy o innej temperaturze wody i cztery rekreacyjne na 
świeżym powietrzu. W ponad 30 hektarowym Parku znajduje się 13 basenów, które oferują 
szeroki wachlarz przyjemnych doznań dopasowanych do osób w każdym wieku. Na szczególną 
uwagę zasługują: basen z falą i basen z bąbelkami. Jednak najciekawszym elementem kąpieliska 
jest największy odkryty basen w Europie, który swym wyglądem przypomina wybrzeże Morza 
Śródziemnego. Na terenie obiektu dostępne są łodzie wiosłowe i rowery wodne oraz wyspa dla 
naturystów. Centrum sportowe zlokalizowane na terenie kompleksu obejmuje między innymi 
zaplecze do gry w siatkówkę plażową, piłkę nożną, tenisa stołowego i szachy. 
Aquapark ze strefą extremalną oferuje piętnaście różnych, gigantycznych zjeżdżalni: cztery multi 
zjeżdżalnie, kamikaze, hydro-zjeżdżalnie, czarna dziura, szalona rzeka, gigant, Big Hole, Twister, 
Niagara, Tunel Wolnego Spadania, Tsunami. Na terenie kompleksu znajdują się również liczne 
bary i restauracje oferujące dania kuchni węgierskiej i europejskiej oraz sklepiki, kawiarnie i 
lodziarnie. wyjazd w drogę powrotną 
 
Dzień III 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach porannych 
 
CENA: 565,00 zł/os. 
Zawiera:  

 Transport: Autokar  wyposażony w klimatyzację, WC, barek,  regulowane fotele oraz DVD 

 opłaty drogowe i parkingowe  

 Zakwaterowanie: Hotel ***/**** w Egerze, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami, TV i 
klimatyzacją Obiekt usytuowany w zabytkowym centrum Egeru, do dyspozycji gości 
baseny, sauna, jacuzzi, grota solna, centrum fitness z siłownią, kręgielnia, sala bilardowa 

 Wyżywienie: śniadanie, obiadokolacja 

 Ubezpieczenie: Signal Iduna – NNW – 15000,00 zł, KL – 10000,00 Euro, bagaż – 1000,00 zł 

 bilet wstępu Hungarospa (kompleks leczniczy + kompleks plaża 

 opieka pilota 
 
 

https://hajduszoboszlo.hu/pl/strand
https://hajduszoboszlo.hu/pl/aqua-palace

