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Bez noclegu i wyżyweinia: Sarok vendégház 
 
W pokoju 2-osobowym:  6.000 ft/noc 
W pokoju 4-osobowym: 10.000.- Ft/ noc 
      
                                                           
Bilety na baseny z 20%-wym rabatem 
Centrum rekreacji: 2 godziny w bowling, 2 fitness - bilet na cały dzień, 1 godzina squash, free 
wifi        
 
Pakiet na długi weekend: 
3noce, 4 dni dla 2 osób – bilety na baseny, Centrum Rekreajci z udogodnienami: 
 
Bilet na baseny: 5.500.-  (na 3 dni dla 2 osób) 
Dogodne programy w  Centrum Rekreajci: 5.600.- 
Noclegi:18.000.- + IFA    29.100 Ft  (IFA to podatek od turystki) 
 
 
 
Pakiet na cały tydzień: 
5nocy  6 dni dla 2 osób ze śniadaniem, bilety na baseny, Centrum Rekreajci z udogodnienami 
+ 1 prezent w postaci biletu do sauny: 
 
Bilet na baseny: 9.170. (na 3 dni dla 2 osób) 
Dogodne programy w  Centrum Rekreajci: 5.600.- 
Noclegi: 30.000 
Bilety na baseny: 9.170.  (na 5 dni  dla 2 osób) 
Centrum Rekreajci z udogodnienami: 5.600.- 
Nocleg: 44.770 Ft 
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Opis: 
Program jest dowolny. Oferty Zespołów Basenów oraz Cemtrum Rekreacji nie są obowiązkowe. 

Sarok Vendégház znajduje się w Nádudvarze, na odległosci 500 od Zespołu Basenów z wodą 
termalną. Są do dyspozycji Państwa taras, ogród i możliwości grilowania, koncik kuchenny oraz 
współne pomieszczenie z TV. Na miejscu jest możliwość bezpłatnego parkowania.  

Każdy pokój jest wyposażony w podłogi drewniane, koncik do odpoczynku oraz w łażękę z 
natryskiem.  

Najbliższy sklep spożywczy i kawiarnia znajdują się od domu gościnnego na odległość 500 m  a 
najbliższa restauracja  na 800 m. 

 

Nádudvar jest „południową bramą”  Parku  Narodowego Hortobágy. Nasze miasto, które 
zamieszkuje 9000 mieszkańców, jest usytuowane na 40 km od miasta wojewódzkiego Debreczyn 
i 16 km od Hajdúszoboszló, miasta basenów. Dom gościnny - Sarok vendégház – jest 
odpowiednim miesjcem wypoczynkowym dla Państwa, znajduje się w pobiżu Miejskiego Zespołu 
Basenów. Zapewnia idealne możliwości wypoczynkowe dla tych, którzy zechcą poznać atmosferę 
północnej części węgierskeij Puszty, zapoznać miejsca godne odwiedzania i chcą spędzić swoje 
wakacje aktywnie. Dzieki temu będą Państwo mieli okazję zwiedzania okolicy, uczesticzyć w 
różnych programach, śledzenia lotu żurawi. Ponad to mogą Państwo korzystać z licznych  
kąpielisk termalnych. Słowem to wszystko służy ku Państwa zadowoleniu.  
 
Czekają Państwa możliwości czynnego uprawiania sportu w Centrum Rekreajci im. Jókaiego4, w 
którego pobliżu znajduje się zespół basenów z wodą termalną.  
 
 
www.nadudvarifurdo.hu  
 
Na temat pakietu noclegu z rabatem można otrzymać dalsze informacje od Pani Judit Sándor: 
Sándor Judit 
0630 591-9991 
sandorjudit@tvg-nadudvar.hu 

 
 

 
 


