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Nocleg w: Hotel Timarina 
Pokojach 2- lub 3-osobowych: 3 lub 5 nocy  4000.-Ft/ osoba/noc ze śniadaniem 
  (Cena zawiera IFĘ i korzystanie z parkingu)   
      
Nocleg ze śniadaniem + 2000Ft/osoba/dzień       
  
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:24000 + IFA  (IFA to podatek od turystki) 
 
35.100 Ft bez wyżywienia 
 
 
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: 25.000 
 
Fürdő belépő: 9.170.- (3 napra 2 fő részére) 
Sportcentrum kedvezményes programok: 5.600.- 
 
54770 Ft bez wyżywienia 
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OPIS 
Program jest dowolny. Oferty Zespołów Basenów oraz Cemtrum Rekreacji nie są 
obowiązkowe.Kwatera mieści się przy głównej ulicy  Miejskiego Zespołu Basenów, na odległość  
200 m, która prowadzi w kierunku  Parku  Narodowego Hortobágy. Na podwurku parking 
strzeżony. Możliwość podłączenia internetu, telewizja kablowa. 
 
 
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. Hotel Timarina stanowi atrakcyjną możliwość 
noclegową. W nowoczesnym budynku przyjmują gości pensjonat oraz restauracja z miłym dla 
oka ogrodem. 
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 korzytać z licznych  kąpielisk 
termalnych. Słowem nie będą Państwo rozczarowani.  
Mogą Państwo korzystać z różnych atrakcji usług basenów termalnych oraz każdy ma możliwość 
organizowania sobie licznych programów w okolicy. 
 
Gastronomia: 
W restauracji podaje się typowo węgierskie potrawy a także lokalne specjały, które są 
harakterysztyczne na ten region. Mogą Państwo spróbować także potrawy zagraniczne. 
 
Czekają Państwa możliwości czynnego uprawiania sportu w Centrum Rekreajci im. Jókaiego4, w 
którego pobliżu znajduje się zespół basenów z wodą termalną.  Poza wygodnymi noclegami 
oferuje Państwu także programy na terenie. Warto tu wspomnieć o zwiedzaniu warsztatów 
znanych mistrzów garncarstwa i o sławnej na całym świecie ceramii czarnej, możliwości 
sportowe w Centrum Rekreacji Jókai4. 
 
 
 
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 
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