
WĘGRY - Hajdúszoboszló obóz młodzieżowy (12-18 lat) W programie 

kąpielisko 
Opis miejsca oferty 

Hajduszoboszlo – to światowej sławy kapielisko położone na ponad 30ha. Posiada 13 basenów, wśród nich baseny ze 

sztucznymi falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szaloną rzeką itp. Miasto latem tętni życiem, przyjeżdżają tu goście z całej 

Europy. 

 

Zakwaterowanie 

Hotel THERMAL VICTORIA *** położony w centrum miasta, ok 300 m od kąpieliska termalnego. Do dyspozycji gości 

restauracja, sala konferencyjna, basen zewnętrzny, dwa baseny wewnętrzne, sala fitnes, sauna, mini golf, stół do tenisa, 

boisko do koszykówki, sejf, plac zabaw, internet. Zakwaterowanie w pokojach 3,4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, 

TV, radiem i lodówką. Wi-Fi przy recepcji. 

  

Wyżywienie 

3 posiłki dziennie serwowane (kuchnia węgierska): śniadania,obiady, kolacje, suchy prowiant na drogę powrotną.  

  

Program imprezy 

1. dzień: Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Słowację. Przyjazd do Hajduszoboszlo w godzinach 

popołudniowych. Zakwaterowanie od godziny 14:00, obiad, spacer po okolicy, kolacja, nocleg. 

2-8. dzień: Plażowanie i kąpiele w basenach (4 bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe, zabawy 

integracyjne, konkursy z nagrodami, dyskoteki; udział w licznych imprezach organizowanych przez kurort (festyny, 

koncerty, pikniki) Dodatkowo możliwość skorzystania z atrakcyjnych wycieczek fakultatywnych. 

9. dzień: Śniadanie, wykwaterowanie o godzinie 09:00. Obiad. Pobranie suchego prowiantu. Wieczorem wyjazd w drogę 

powrotną, nocny przejazd przez Węgry i Słowację. 

10. dzień: Przyjazd do Polski według rozkładu jazdy. 

 

Cennik 

      
TURNUS CENA ZA OSOBĘ DOPŁATA 

2017-07-05 - 2017-07-14 1679 1629 promocja do 31.01.2017 

2017-07-13 - 2017-07-22 1679 1629 promocja do 31.01.2017 

2017-07-21 - 2017-07-30 1679 1629 promocja do 31.01.2017 

2017-07-29 - 2017-08-07 1679 1629 promocja do 31.01.2017 

Promocja lata 2017 :-) 

* rabaty obowiązują do 31.01.2017,  

* wymagana wpłata zaliczki 30%,  

* ilość miejsc promocyjnych ograniczona, 

* organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania promocji. 

  

WYCIECZKI FAKULTATYWNE: 

Aqua Park ok. 2800 HUF/2 godziny; 

Eger ok. 7000 HUF, 

Budapeszt ok. 8000 HUF, 

  

Cena zawiera 

 Transport autokarem o podwyższonym standardzie: klimatyzacja, barek, wideo, WC; 

 Wyżywienie według programu; 



 Zakwaterowanie: 8 noclegów w hotelu; 

 4 bilety na kąpielisko, 

 Opiekę: pilota, kierownika obozu, wychowawców, miejscowego ratownika i miejscową opiekę medyczną na wezwanie, 

 Ubezpieczenie: KL (10 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (800 PLN) w Signal Iduna, 

 Składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 

 Podatek VAT. 

 

Cena nie zawiera 

* Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów, 

* Świadczeń nie wymienionych w ofercie 

 

Ważne informacje 

 Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości (paszport, dowód osobisty) ważnego minimum pół roku 

od daty powrotu z imprezy, zalecana karta EKUZ, 

 Obowiązkowa kaucja zwrotna w wysokości 25 EUR pobierana w dniu przyjazdu do hotelu na poczet ewentualnych 

szkód wyrządzonych przez uczestnika obozu w hotelu; kaucja zwrotna w dniu wyjazdu po sprawdzeniu pokoi.  

 Wskazane jest zabranie kremów z filtrami UV, nakryć głowy, okularów przeciwsłonecznych, maści na oparzenia 

słoneczne, obuwia sportowego,  

 Sugerowane kieszonkowe na prywatne wydatki: 10000 HUF (podczas pobytu),  

 Na miejscu możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych, płatnych dodatkowo u opiekunów (organizowane 

przez lokalne biuro podróży, realizowane przy odpowiedniej liczbie uczestników). 

 Adres i numer telefonu do hotelu będą rozdawane przy autokarze w dniu wyjazdu, 

 Godziny powrotów oraz ceny wycieczek fakultatywnych są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych 

od organizatora,  

 Informacje o godzinie odjazdu i powrotu klient jest zobowiązany potwierdzić na 48 godzin przed wyjazdem. 

 

Rozkład jazdy 

GODZINA 

WYJAZDU 

MIEJSCE DOPŁATA GODZINA 

POWROTU 

04:00 CZĘSTOCHOWA: Mc Donald’s trasa nr 1, od hotelu 

Etap 

100.00 PLN 07:00 

08:15 DĘBICA: Mc Donald’s przy trasie nr 4  03:45 

05:30 KATOWICE: Parking CGF, ul. Mickiewicza 25-27  06:30 

03:00 KIELCE: Dworzec PKP, ul. Żelazna  07:30 

06:30 KRAKÓW: Parking przy Stadionie Wisły, ul. 

Reymonta 

 05:30 

00:05 ŁÓDŹ: Dworzec PKP Łódź Kaliska, al.Włókniarzy 150.00 PLN 09:15 

03:45 OPOLE: Supermarket Biedronka, ul. 1 Maja 100.00 PLN 08:00 

01:15 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI: Orlen, ul. 

Sikorskiego 

120.00 PLN 09:15 

01:30 RADOM: McDonald's stacja Lukoil trasa E7 90.00 PLN 09:00 

09:00 RZESZÓW: Hala Podpromie, ul. Podpromie 10 

(parking dolny) 

 03:00 

07:45 TARNÓW : Hotel Tarnovia, ul. Kościuszki  04:15 

00:05 WARSZAWA: Parking przy PKiN, Muzeum 

Techniki 

150.00 PLN 10:30 

02:30 WROCŁAW: Mc Donald's/stacja BP, ul. Karkonoska 150.00 PLN 09:30 



UWAGA !!! Połączenia antenowe, pod opieką konwojenta, będą realizowane autobusem liniowym (np. Polski Bus) lub 

pociągiem za dopłatą przy minimum 6 uczestnikach. Pozostałe miasta na trasie głównej na zapytanie. Biuro zastrzega sobie 

możliwość odwołania bez żadnych konsekwencji transportu z danej miejscowości z powodu zbyt małej ilości uczestników. 

 

Więcej informacji w Biurze Podróży ADAMIS TOURS 

ul. Kolejowa 16 

38-400 Krosno 

tel. 13 43 651 85 

 


