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obóz młodzieżowy 12 – 18 lat              

Hajduszoboszlo – to światowej sławy kąpielisko. Posiada 13 basenów, wśród nich baseny ze sztucznymi 

falami, masaże wodne, zjeżdżalnie, szaloną rzeką itp. Miasto tętni życiem przyciągając gości z całej Europy. 

Hotel FAMILYCLUB HOTEL**** & APARTMANOK 

Położenie: w centrum miasta, około 200 m od kąpieliska 

termalnego.  
Do dyspozycji: taras do opalania, basen do pływania i basen 
leczniczy.  

Zakwaterowanie: w pokojach 3 i 4-osobowych z łazienkami, 
klimatyzacją, TV, radiem i lodówką. 

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

Program: 
1 dzień: Wyjazd wg rozkładu jazdy.  
2 dzień: Przejazd przez Słowację na Węgry. Przyjazd do ośrodka w godzinach południowych, 

zakwaterowanie od godz. 14.00, obiad, zapoznanie z okolicą, kolacja, nocleg.  
3–9 dzień: Pobyt wypoczynkowy w Hajduszoboszlo: plażowanie i kąpiele w basenach 

(3 całodzienne bilety na kąpielisko), zajęcia rekreacyjne, rozgrywki sportowe m.in.: piłka 
siatkowa i wodna, turnieje tenisa stołowego, kometki, zabawy integracyjne, konkursy 
z nagrodami, piesze wędrówki, dyskoteki; udział w imprezach organizowanych przez kurort 

(festyny, koncerty, pikniki); wycieczki fakultatywne: Eger około 7000 HUF, Budapeszt około 
8000 HUF, 1 wejście do Aqua Park plażowy baseny odkryte około 2300 HUF, 1 wejście do 

Aqua Parku z całodziennym biletem na zjeżdżalne około 5300 HUF.  
10/11 dzień: Po śniadaniu wykwaterowanie około godz. 8.00. Pobranie suchego prowiantu. 

Wyjazd w drogę powrotną. Przyjazd w godzinach nocnych.  
 

termin cena 

30.06 – 09.07.2018 1 699 zł 

08.07 – 17.07.2018 1 699 zł 

16.07 – 25.07.2018 1 699 zł 

24.07 – 02.08.2018 1 699 zł 

01.08 – 10.08.2018 1 699 zł 
 

Cena obejmuje: 8 noclegów; wyżywienie 3x dziennie, suchy prowiant na drogę powrotną; 
transport autokarem klasy LUX; opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, węgierską 
opiekę medyczną; ubezpieczenie NNW (10 000 PLN), KL (15 000 EUR) i bagaż (800 PLN); 

3 całodzienne bilety na kąpielisko, obowiązkowa składa na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
Dodatkowo płatne: dla chętnych wycieczki fakultatywne; obiady w czasie podróży ok. 

5 EUR/posiłek; dopłata do wyjazdów antenowych – rozkład dostępny na www.primatour.pl; 
obowiązuje kaucja zwrotna 25 EUR na ewentualne szkody wyrządzone przez uczestników; 
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 55 zł; ubezpieczenie od chorób przewlekłych 90 zł. 
Uwagi: Zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00, wykwaterowanie ok. godz. 08.00. Turnus rozpoczyna 

się obiadem a kończy śniadaniem + suchy prowiant. Suchy prowiant (2 bułki, owoc, 2 butelki wody 0,5 l, 

wafelek, rogal). Uczestnik zobowiązany jest do posiadania dowodu tożsamości lub paszportu ważnego 

minimum pół roku. W drodze na opłacenie posiłków oraz toaletę przydatne drobne pieniądze. Koniecznie 

zabrać nakrycie głowy, krem z filtrem UV, ręcznik i obuwie plażowe. Zalecamy posiadanie karty EKUZ. 

Proponujemy zabrać ze sobą około 5.000 HUF kieszonkowego + pieniądze na wybrane wycieczki. 


