rezerwacje@mirasol.pl

Obóz "Węgierskie wakacje" na Węgrzech Hajduszoboszlo - oferta nr 542
Wiek

13-15 lat

Ilość dni

11

Terminy wyjazdu:
25.06.2019 - 04.07.2019

Miejscowość

Hajduszoboszlo

03.07.2019 - 12.07.2019
11.07.2019 - 20.07.2019

Tematyka

Obozy
zagraniczne ,
Obozy wodne

Wyżywienie

pełne
wyżywienie

Zakwaterowanie

Thermal Hotel
Victoria

19.07.2019 - 28.07.2019
27.07.2019 - 05.08.2019
04.08.2019 - 13.08.2019
Cena za osobę
1699.00 zł

Szczegóły oferty
UWAGA! Ilość miejsc w promocji jest ograniczona. Ceny promocyjne zmieniają się na bieżąco. Cena
ostateczna zostanie podana w potwierdzeniu rezerwacji.
Cena promocyjna nie obejmuje terminu: 03.07.2019 - 12.07.2019 i 19.07.2019 - 28.07.2019
Jakie atrakcje nas czekają?
Wakacje w największym w Europie kompleksie basenów? Ta emocjonująca wyprawa na Węgry na pewno nie ujdzie Ci na
sucho! W kraju tysiąca gatunków papryczek i gulaszu poczujesz smak życia. Hajduszoboszlo to stolica wodnego
szaleństwa, z kąpieliskami zajmującymi powierzchnię 30 ha. Tu rzucisz się w wir wodnych atrakcji. Sztuczne fale, basen
"szampański" i zjeżdżalnie sprawią, że będziesz się świetnie bawić i nie będziesz chciał wychodzić na ląd! Myślałeś, że to
już wszystko? Nie, to dopiero początek atrakcji w wodnym świecie. Za dodatkową opłatą poczujesz prawdziwy smak
przygody w największym węgierskim Aqua Parku, wybierzesz się do Aqua Palace z niepowtarzalnym basenem w jaskini
lodowej i odwiedzisz najpiękniejsze miasta na Węgrzech. Oprócz wodnych rozrywek i zabawy na kąpielisku, wychowawcy
wypełnią Ci czas licznymi zajęciami rekreacyjnymi.
Program
Obóz w Hajduszoboszlo będzie z pewnością wyjątkowy! Z najprawdziwszym Węgrem poćwiczymy łamańce językowe, bo
węgierski należy do jednych z najtrudniejszych języków na świecie. Zobaczymy jak tańczy się czardasza – narodowy taniec
Węgrów i spróbujemy popląsać jak oni. Kostkę Rubika wynalazł Węgier – Ernő Rubik, poznamy jej tajniki i zobaczymy, kto ją
najszybciej ułoży. Trzy dni spędzimy na pełnym atrakcji, słynnym kompleksie basenów. Czekają tam na nas między innymi
sztuczne fale, basen „szampański” i różnorodne zjeżdżalnie. Pospacerujemy piaszczystą plażą śródziemnomorską i
zostaniemy latarnikiem na latarni morskiej lub jak Kapitan Jack Sparrow – piratem na statku. Ciekawą atrakcją będzie
wycieczka do Debreczyna, drugiego, co do wielkości miasta Węgier. Czeka tam nas spacer po starówce pełnej zabytków i
wizyta w Wielkim Lesie, największym parku miasta, słynącego m.in. z ogromnej fontanny otoczonej posągami w różnych
pozach. W samym Hajduszoboszlo, które jest najbardziej znanym uzdrowiskiem Węgier, czeka nas wiele ciekawych
obserwacji podczas spacerów po kurorcie, a przygotowane przez kadrę gry miejskie dostarczą nam świetniej rozrywki.
Będziemy uczestniczyć w licznych imprezach organizowanych w czasie wakacji dla przybywających tu gości – festynów,
koncertów i pikników. Zajrzymy też na miejscowy targ, gdzie zobaczymy różnorodność gatunków papryk i innych
węgierskich rarytasów. Poznamy sekrety lokalnej kuchni i sami spróbujemy coś łatwego przygotować. Nie zabraknie
również kąpieli, plażowania i zabaw na hotelowym basenie. Za pomocą TIKTOK’a będziemy na bieżąco relacjonować to, co
się u nas dzieje! Każdy będzie miał okazję na stworzenie oryginalnego filmiku, a cały świat zobaczy jak się bawi
Hajduszoboszlo. Dodatkowo na uczestników czeka bogaty program sportowo rekreacyjny: turnieje gier planszowych, gry
zespołowe i badminton, a także twister, rozgrywki w darta i ping-ponga. Będzie okazja, by zaprezentować swoje talenty
wokalne na karaoke czy kocie ruchy na dyskotekach, oraz wziąć udział w wesołych konkursach. Wszystkich chętnych
zapraszamy również do skorzystania z atrakcji objętych programem fakultatywnym. Zapraszamy na niezapomniane,
wspaniałe węgierskie wakacje!
Program fakultatywny
Wycieczka do Budapesztu – całodniowa wycieczka autokarowa do pięknej węgierskiej metropolii! W programie zwiedzanie
stolicy Węgier, m.in.: Parlament, Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka, Pałac Królewski, rejs statkiem po Dunaju, Góra Św.
Gellerta. Cena 8.000 HUF (ok. 27 EUR).
Wycieczka do Rumunii – podczas wycieczki odwiedzimy piękne rumuńskie miasto Oradea, gdzie zobaczymy m.in. Katedrę,
Pałac Biskupi, Cerkiew z Księżycem oraz śliczny deptak z zabytkowymi kamienicami, kawiarniami i sklepikami. Cena 5.900
HUF (ok. 20 EUR).

Dodatkowe wejście na kompleks basenów: Cena 2.600 HUF (ok. 9 EUR).
Aqua Park – z ekscytującymi zjeżdżalniami wodnymi, oferujących takie atrakcje, jak np.: spadek swobodny, pętla wodna,
tsunami, statek kosmiczny czy rura wodna. Dla młodszych dzieci - do 12 lat przygotowano baseny z zamkami,
zjeżdżalniami, okrętem itp. Z dużych zjeżdżalni korzystać mogą osoby od 12 roku życia, dzieci od 10 do 12 lat mogą z nich
korzystać z pisemnym oświadczeniem rodziców. Wejście do Aqua Parku jest możliwe jedynie z wejściówką na kompleks
basenów. Cena całodniowego biletu wstępu ok. 3.500 HUF (ok. 11 EUR).
Dzień w Aqua Palace – kryty park wodnej rozrywki w Hajduszoboszlo, należący do kompleksu basenów. Zaznasz kąpieli
morskich, termalnych, tropikalnych, w grocie czy jaskini lodowej. Wykąpiesz się w Gangesie, pójdziesz do łaźni rzymskiej
czy będziesz surfował na specjalnie przygotowanych 2 torach. Cena całodniowego biletu wstępu ok. 2.900 HUF (ok. 9,50
EUR).
Zakwaterowanie
Thermal Hotel Victoria ***
Położenie:
Hotel położony jest w rekreacyjnej części uzdrowiska, 300 m od wejścia na kompleks basenów i Aqua Parku.
Pokoje:
Pokoje 2-, 3- osobowe z łazienką i balkonem. Każdy pokój wyposażony jest w lodówkę, TV SAT oraz ręczniki.
Do dyspozycji uczestników:
W hotelu znajdują się dwie klimatyzowane restauracje, dostęp do WiFi w holu recepcyjnym, basen odkryty, boisko do
koszykówki, plac zabaw dla dzieci.
Świadczenia
Zakwaterowanie:
8 noclegów
Wyżywienie:
Całodzienne (3 posiłki) w restauracji hotelowej. Śniadania w formie bufetu. Obiady (3 obiady w restauracji na kąpielisku i 5
obiadów w restauracji hotelowej) i kolacje serwowane. Pierwszy posiłek: obiad w dniu przyjazdu. Ostatni posiłek: śniadanie
w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną (2 kanapki, owoc, słodka przekąska, woda niegazowana). W trakcie
całodniowych wycieczek – prowiant zamiast obiadu.
Transport:
Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD i barkiem.
Ubezpieczenie: Signal Iduna Polska TU S.A.: KL- 20.000 EUR, NNW 15.000 PLN.
Opieka pedagogiczna. Realizacja programu.
Informacje praktyczne
Cena nie obejmuje: dopłaty za transport z miast w Polsce wyszczególnionych w planie podróży, programu fakultatywnego,
posiłków podczas przejazdu. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 10.00. Podczas oczekiwania na
zakwaterowanie uczestnicy składają bagaże we wskazanym przez pilota miejscu. Walutą na Węgrzech jest forint,
orientacyjny kurs 1 EUR = ok. 300 HUF. Sugerowane kieszonkowe ok. 60 EUR (ok. 15.000 HUF), nie obejmuje programu
fakultatywnego. Do przekroczenia granicy konieczny jest ważny paszport lub dowód osobisty.
Planowany przyjazd do ośrodka ok. godz. 10:00.

Jak rezerwować
Aby wstępnie zarezerwować wyjazd, Klient powinien:
-podać w wyszukiwarce parametry obozu/kolonii , którymi jest zainteresowany . (np. kraj, miasto, tematykę wyjazdu, wiek
itp.) i kliknąć Wyszukaj oferty
-po wyświetleniu wyników wyszukiwania przeczytać opisy wyjazdów, wybrać jeden z nich i kliknąć Przejdź do
rezerwacji , gdzie znajduje się Formularz rezerwacyjny
-wypełnić Formularz rezerwacyjny, w którym należy podać prawidłowe dane osobowe uczestników wyjazdu, niezbędne
do dokonania rezerwacji
-po wprowadzeniu danych zaakceptować Regulamin i Warunki uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej
(znajdujące się przy opisie oferty) i kliknąć Wyślij
Kolejne kroki:
- po potwierdzeniu telefonicznym i mailowym przezKonsultanta mirasol.pl dostępności miejsc i otrzymaniu mailem
Potwierdzenia rezerwacji,
należy wpłacić wymaganą zaliczkę lub całą kwotę za wyjazd
- w momencie dokonania wpłaty zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za
pośrednictwem Agenta (mirasol.pl)
i jest to równoznaczne z akceptacją przez KlientaUmowy i Warunków Uczestnictwa Organizatora.
- w ustalonym przez Organizatora terminie Klient zobowiązany jest dowpłacenia pełnej opłaty za wyjazd oraz do
dostarczenia wymaganych przez Organizatora dokumentów
-po przesłaniu pełnej wpłaty i dokumentów Klient otrzyma drogą mailową dokumenty podróżne (skierowanie),

które zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej oraz dojazdu i są podstawą przyjęcia
uczestnika na obóz / kolonię.

