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M I S K O L C  T A P O L C A 

B A S E N Y  T E R M A L N E 

19  – 22 września 2019 r. 
 

1. Dzień (19.09.19)  

Wyjazd w godz. rannych. Przejazd przez Czechy, Słowację na Węgry do Egeru do hotelu. Zakwaterowanie. Przejście do centrum na 

starówkę i przechodzimy do piwiarni na degustację piw z prywatnych browarów węgierskich do degustacji piw przystawka.              

Powrót do hotelu na obiadokolację. Czas wolny -  rekreacja w basenach w hotelu. Nocleg. 

2. Dzień (20.09.19) 

Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd do Miszkolca Tapolcy. Przejście przez piękny park i dochodzimy do wspaniałego obiektu (4 

gwiazdkowego w 4 gwiazdkowej max. skali świat.) jakim są prawdziwe groty z leczniczymi wodami termalnymi – groty pięknie 

podświetl., natomiast wspaniałe kaskady wodne tworzą naturalne bicze wodne – no i oczywiście kąpiel w grotach obiektu. Dla tych co 

nie korzystają z wód termalnych spacer po pięknym parku lub też można skorzystać i wypróbować swoich sił na letnim torze              

saneczkowym. Powrót do Egeru do hotelu – chwila wolnego czasu. Następnie przejazd do Doliny  Pięknej Pani do piwnicy winnej na 

degustację win. Tutaj też można kupić wspaniałe wino węgierskie w ilościach „ile kto uniesie”. Wino produkowane w tej piwnicy              

jest uznane za najwspanialsze w Eger i okolicy. Powrót do hotelu na obiadokolację. Czas wolny. Nocleg. 

3. Dzień (21.09.19) 

Śniadanie. Przejście na baseny z wodami termalnymi na terenie ośrodka rekreacyjnego w Eger lub pobyt na basenach w hotelu.  

Po kąpielach powrót do hotelu. Wracamy do centrum miasta i zwiedzamy : minaret, kuria biskupia, bazylika. Po zwiedzaniu jedziemy              

na kolację „wieczór węgierski”  do najpiękniejszej czardy w Eger i okolicy. Kolacja połączona z zabawą taneczną przy muzyce 

tanecznej „na żywo”. Powrót do hotelu. Nocleg. 

4. Dzień (22.090.19) 

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na „zakupy węgierskie”. Po zakupach przejazd na lunch do restauracji, po którym ruszamy w 

drogę powrotną do kraju.  Przyjazd w godz. wieczornych. 

Program jest ramowy i może zostać zmieniony 

NISKA CENA:  

TYLKO 320 zł/os. 
 *   cena po dofinansowaniu z ZFŚS i ZZ „KADRA”  

Cena obejmuje: 

autokar klasy turystycznej: klima, barek, toaleta, hotel Eger&Park**** w centrum miasta w zacisznym miejscu, pokoje 2 os., 3 os. z 

pełnym węzłem sanitarnym, tv, klimatyzacja regulowana, sejf, 3 śniadania w formie bufetu w hotelu,  2 obiadokolacje w formie bufetu w 

hotelu (napoje do obiadokolacji płatne we własnym zakresie), 1 kolacja w czardzie w dolinie „Pięknej Pani” połączona z degustacją 

wina, zabawa taneczna przy kolacji, 1 lunch w dniu wyjazdu do kraju, korzystanie ze szlafroka kąpielowego na terenie hotelu, 

korzystanie w hotelu z basenów kąpielowych, korzystanie w hotelu z jacuzzi, hydromasaży, biczy wodnych, korzystanie w hotelu z saun, 

degustacja piwa (2 rodzaje) z przystawką w piwiarni, degustacja win w piwnicy winnej w dolinie ”Pięknej Pani” z przystawką, opłata 

TFG, opieka licencjonowanego pilota, zwiedzanie miasta z pilotem, ubezpieczenie KL, NNW, CP, BG 

 

Dodatkowo płatne wstępy do zwiedzanych obiektów; 

wstęp na obiekt rekreacyjny w Miskolcu Tapolcy ok: 2500,-Huf / os. (około 35 zł) płatny we własnym zakresie  

 

Zapisy tylko z wpłatą zaliczki 150 zł/os. w biurze ZZ „KADRA”  

Ilość miejsc ograniczona! 
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