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Hajduszoboszlo - szpica węgierskich kurortów ! Pod względem nasłonecznienia kurort przoduje na Węgrzech co wraz z wodami 
termalnymi tworzy doskonały klimat do wypoczynku !!! 
Hotel Delibab****, będący naszą propozycją dla Państwa, mieści się w centrum miasta sąsiadując zarazem (przez płot) z największym w 
Europie obiektem rekreacyjnym. Dysponuje wspaniałą kuchnią, komfortowymi pokojami, profilaktyką leczniczą również nie opuszczając 
hotelu, co zachęci a zarazem zaprasza do przyjazdu po zdrowie i wypoczynek ! 

 

 

 

 
Dziecko 0 – 2,99 lat - 0 zł (dofinans. z ZFŚS) 
Dziecko 3 – 9,99 lat - 550 zł (dostawka w pokoju 2 osobowym) 
Dzieci 10 do 13,99 lat – 750 zł (dostawka w pokoju 2 osobowym) 
Zniżki dla dzieci obowiązują przy zakwaterowaniu z dwoma osobami dorosłymi. 
PROGRAM 
I dzień   godz. 600 – wyjazd z Ruchu „Jastrzębie”, około godz. 1500 – zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja 
II – VII codziennie -  śniadanie, profilaktyka lecznicza, czas wolny, obiadokolacja, noclegi. 
VIII ostatni dzień- śniadanie,  godz. 1000 – wyjazd do kraju, około godz. 2100 – powrót na Ruch „Jastrzębie” 
 

Cena zawiera: 
Autokar LUX, wszystkie pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, suszarką do włosów, klimatyzacją, Tv, lodówko-barek, 
7 śniadań w formie bufetu, 7obiadokolacji w formie bufetu z wodą (napoje płatne we własnym zakresie), 1 obiad w 
drodze powrotnej na Słowacji, 2 jednorazowe wstępy na osobę na dzień, na baseny miejskie, korzystanie z szlafroka i 
papuci, korzystanie z basenów na terenie hotelu z termalną wodą leczniczą – jeden z wodą o temp. 32 - 34*C drugi z wodą 
o temp. 36 - 38*C, korzystanie w hotelu z basenów z jacuzzi, hydromasaży, bicza wodnego,  korzystanie w hotelu z sali 
fitness, korzystanie w hotelu z tarasu do opalania, korzystanie w hotelu z komory solnej, korzystanie w hotelu z trzech 
saun : bio, fińska, parowa, zabawa taneczna z muzyką na żywo (napoje płatne we własnym zakresie), degustacja win w 
winiarni, opieka pilota, WIFI na terenie hotelu, ubezpieczenie KL, NNW, ChP 

Fakultatywnie:  
„Aqua Palace” dorośli 3200 HUF/dzień, studenci 2200 HUF, dzieci do lat 7 – 1200 HUF, 
„Aqua Park Extra” cały dzień duże zjeżdżalnie ok. 2900 HUF, od godz. 16:00 2100 HUF 
 

Zapisy wraz z wpłatą zaliczki w wysokości 300 zł  

w biurze ZZ „KADRA” do 28.02.2018 r. 
Ceny po dofinansowaniu z ZFŚS (do dofniansowania przyjęto ostatnie (trzecie) kryterium dochodowe) i ZZ „KADRA” 

Impreza odbędzie się przy min. 42 osobach 

ZZ „KADRA” ORGANIZUJE WCZASY  


