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WĘGRY

PROGRAM
1 dzień - wyjazd  wg rozkładu jazdy w godzinach wieczornych, przejazd 
przez Słowację.
2 dzień - przyjazd do hotelu w godzinach dopołudniowych; zakwaterowa-
nie w pokojach ok. godziny 14:00;  pierwsze świadczenie - obiad.
2-10 dzień - Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo. W programie: zaba-
wa, wypoczynek i plażowanie oraz kąpiele w basenie przy Hotelu Ther-
mal Victoria, pobyt na basenach termalnych (3 wstępy na kąpielisko / 
Hungarospa), zajęcia rekreacyjne i rozgrywki sportowe m.in.: piłka siat-
kowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, 
konkursy, piesze wędrówki po węgierskim kurorcie, dyskoteki oraz udział 
w licznych imprezach organizowanych przez miasto (festyny, koncerty, 
pikniki). Dla chętnych realizacja wycieczek fakultatywnych.
10 dzień - śniadanie, wykwaterowanie, ostatnie świadczenie obiad + suchy 
prowiant na drogę powrotną, wyjazd z Hajduszoboszlo w godzinach wie-
czornych, przejazd przez Słowację. 
11 dzień - powrót do Polski w godzinach rannych Kraków-Katowice, do 
innych miast wg. informacji podanych przed wyjazdem na imprezę. 

PROGRAM FAKULTATYWNY
WYCIECZKA AUTOKAROWA DO BUDAPESZTU W programie: wzgórze Ge-
lerta (Panorama miasta), zwiedzanie Budy i Pesztu. Spacer wokół Parlamen-
tu, spacer po największym deptaku w Budapeszcie Vaci Utca. Zwiedzanie 
najsłynniejszych mostów Budapesztu: Most Wolności, Most Łańcuchowy 
i Most Elżbiety. Przejazd na Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia. Rejs 
statkiem po Dunaju. Cena ok. 8500 HUF.
AQUAPARK Aquapark stanowi samodzielną jednostkę na terenie kompleksu ba-
senowego. Wejście do Aquaparku jest możliwe wyłącznie z terenu kompleksu base-
nowego. Wstęp opłacany jest dodatkowo. Z dużych zjeżdżalni mogą korzystać dzieci 
od 12 roku życia. Aquapark extra -  bilet na duże zjeżdżalnie - cena ok. 4000 HUF, 
Aquapark standard - bilet na mini zjeżdżalnie ok.  2700 HUF. UWAGA!ceny wstępów 
AquaPalace i Aquapark są orientacyjne /ceny na rok 2018r w sezonie wysokim będą 
podawane przez Hungarospa dopiero w maju.

ZAKWATEROWANIE
Hotel  Victoria *** położony w Centrum miasta w pobliżu kąpieliska ter-
malnego „Hungarospa”. Zakwaterowanie w pokojach 3, 4 osobowych z 
pełnym węzłem sanitarnym, TV, radiem., bezpłatne wi-fi  w holu przy re-
cepcji. Zaplecze hotelu: recepcja, restauracja, sala konferencyjna, basen 
zewnętrzny oraz dwa termalne  baseny wewnętrzne. Sportowe zaplecze 
hotelu: sala fitness, sauna, mini golf, tenis stołowy, boisko do koszy-
kówki, plac zabaw. 

WYŻYWIENIE
3 posiłki dziennie, dodatkowy obiad w dniu wyjazdu + prowiant na drogę powrotną

TRANSPORT
Autokar –  Wyjazdy bez dopłat: Katowice, Kraków. Z pozostałych miast 
przejazd antenowy realizowany przy min. 4 os odbywać się może: auto-
karami i busami liniowymi, PKP pod opieką konwojenta: Łódź/Koluszki + 
110 zł, Lublin + 120 zł, Częstochowa + 70 zł, Gdańsk +170 zł, Kielce + 80 zł, 
Radom 90 zł, Opole + 90 zł, Rzeszów + 100 zł, Tarnów +80, Wrocław +110 
zł, Warszawa +120 zł.

UWAGI
Główne miejsca podstawienia autokaru Katowice, Kraków. prosimy o przybycie na 
zbiórkę ok. 20 min przed planowaną godziną odjazdu. Aktualne godziny wyjazdów 
i powrotów podamy najpóźniej na 3 dni przed imprezą. Proponujemy zabrać ze 
sobą ok. 10.000 HUF kieszonkowego na własne potrzeby + pieniądze na wybrane 
wycieczki / atrakcje fakultatywne -  pieniądze można zdeponować u wychowaw-
ców. Konieczny  paszport lub dowód osobisty, legitymacja szkolna oraz karta kwa-
lifikacyjna uczestnika.
UWAGA! ceny wstępów Aquapark są orientacyjne /ceny na rok 2019r w 
sezonie wysokim będą podane w miesiącu maju.

ŚWIADCZENIA W CENIE
• transport • zakwaterowanie • wyżywienie • realizacja programu • 
opieka pedagogiczna (kierownik, wychowawcy) • opieka pilota na tra-
sie przejazdu • 3 wstępy na baseny termalne Hungarospa • ubezpie-
czenie AXA (KL 10000 Euro, NNW 2000 Euro, BG 200 Euro) • składka 
na TFG 10 zł/os. 
CENA NIE ZAWIERA: dopłat do wyjazdów z poszczególnych miejsco-
wości, opłat za wycieczki programu fakultatywnego, ubezpieczenia od 
kosztów rezygnacji 2,4%-3% wartości imprezy.

kolonia | obóz młodzieżowy
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Nr Terminy CENA

1 03.07-13.07 1670

2 11.07-21.07 1670

3 19.07-29.07 1670

4 27.07-06.08 1670

5 04.08-14.08 1670

wiek  
uczestników
9-13 lat

14-18 lat

czas  
trwania

11 dni

POLSKA

13


