Węgry -zwiedzanie i wypoczynek
Eger i termalne baseny w Tiszaujvaros

Pobyt na Węgrzech rozpoczynamy od zwiedzania przepięknego Egeru, zwanego często
,,Małym Krakowem", poprzez degustację węgierskiego wina kończąc na relaksującym
pobycie w Tiszaujvaros

Termin: 19 - 20 sierpień 2017.
Cena: 290 zł/os, 260 zł ulg*
PROGRAM RAMOWY: WYCIECZKI 2-DNIOWEJ
DZIEŃ 1. Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 6:20, z Krynicy Zdrój o godz. 07:00. Przejazd do
Egeru, gdzie zwiedzimy miasto m. in. Plac Dobo ( nazwany tak na cześć kapitana Dobo, który
dowodził obroną zamku), klasyczną Bazylikę, barokowy budynek liceum, Zamek Egri
Var z XIII, Eklektyczny Ratusz Miejski - z zewnątrz, barokowy kościół Minarytów.
Czas wolny w mieście. Kolejnie udamy się do Doliny Pięknej Pani, tam skosztujemy różnego
rodzaju węgierskiego wina (można kupić wino). Po degustacji wina przejazd do hotelu na
obiadokolację. Po kolacji chętni udadzą się autokarem do centrum Egeru, aby podziwiać go
wieczorową porą. (Przy ul. Istvana Dobo 10 znajduje się sklep i bar „Bikaver Borhaz” – tutaj
również można spróbować najróżniejszych win i kupić kilka butelek). Po wolnym czasie powrót
autokarem do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 2 Po śniadaniu o godz. 7:00 i wykwaterowaniu udamy się w stronę Tiszaujvaros tam
będziemy mieć czas na całodniowe leniuchowanie. Tiszaújváros to ośrodek z basenami i
termami, znajduje się tam zarówno część lecznicza i część rekreacyjna. Położone w ładnym
przestronnym budynku cztery różnej wielkości baseny lecznicze wypełnione są szarożółtą wodą o
ostrym aromacie, która pomimo mało atrakcyjnego wyglądu, pomaga chorym cierpiącym m.in. na
dolegliwości stawów, choroby kobiece i schorzenia urologiczne. Można również
skorzystać z różnego rodzaju masaży, biosauny połączonej ze światłolecznictwem, infrasauny ,
elektroterapii, komory niskich temperatur i wielu innych zabiegów fizjoterapeutycznych. Powrót
ok godz. 22:00.

CENA ZAWIERA:
nocleg, śniadanie i obiadokolację, transport autokarem, ubezpieczenie NNW i KL, opiekę
pilota- przewodnika, całodniowy bilet wstępu na basen
*cena ulgowa dotyczy dzieci do lat 4, uczniów z ważną legitymacją, emerytów, rencistów
z ważną legitymacją
ZAPRASZAMY!
Biuro Podróży MAXIM Sp. z o.o
ul. Sobieskiego 1a, 33-300 Nowy Sącz
TEL.: 18 442 16 04
E-MAIL: biuro@maxim.pl
www.maxim.pl

Oddział Krynica Zdrój
Ul Piłsudskiego 3 33-380 Krynica Zdrój
TEL.: 18 471 23 24
E-MAIL: biurokrynica@maxim.pl
www.maximkrynica.pl

