
Zapraszamy na węgierskie kąpieliska termalne  

Węgry południowe i pobyt w znanym kurorcie w Harkanach – 8 dni 

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 wchłanialne przez skórę. 

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.  

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. 

Zakwaterowanie : Hotel dysponuje pokojami z łazienką, TV, lodówką oraz 
telefonem . 

Wyżywienie - śniadania i obiadokolacje: śniadania – bufet;  
obiadokolacje - serwowane: zupa, 3 dania główne do wyboru, deser, bufet 
sałatkowy. Napoje dodatkowo płatne. 

Świadczenia:   
- 7 noclegów, 
- 7 śniadań, 
- 7 obiadokolacji, 
- przejazd autokarem, 
- opieka polskiego rezydenta, 
- ubezpieczenie Signal Iduna.  

Na życzenie - karnet:  7 wejść na kąpielisko Harkany: 17.940 forintów ( ok 58€) 
Dzieci do 14 oraz osoby powyżej 62 roku życia - cena: 13.200 forintów (ok 43€) 

Wycieczki fakultatywne  
(organizowane przez miejscową agencję): 
Winiarnia Malatinszky - Skilos ok 29 euro/osoba 
Winiarnia Blum - Villanykovesd ok 24 euro/osoba 
Winiarnia Vylyan - Kisharsany ok 24 euro/osoba 
Winiarnia Mokos Palkonya ok 28 euro/osoba 

Zniżki: 
Dziecko 2-4 lat (na wspólnym spaniu z rodzicami):zniżka 600 zł 
Dziecko na dostawce 4-10 lat: zniżka 300 zł 
Dziecko na dostawce 10-14 lat: zniżka 350 zł 

TERMINY: 

03.06. - 10.06.2017 
10.06. - 17.06.2017  
17.06. - 24.06.2017  
24.06. - 01.07.2017 
01.07. - 08.07.2017 
08.07. - 15.07.2017  
15.07. - 22.07.2017 
22.07. - 29.07.2017 
29.07. - 05.08.2017 
05.08. - 12.08.2017 
12.08. - 19.08.2017 
19.08. - 26.08.2017 
26.08. - 02.09.2017 
02.09. - 09.09.2017 

CENA JUŻ od   1295,- zł/os 
wyjazd z Piotrkowa  godz.  01.45 lub Bełchatowa 

 
Dopłata do singla: 180 zł 


