
                                     
CATEVA CUVINTE DESPRE HAJDÚSZOBOSZLÓ 

 
Apa termală 

Datorita componentelor de iod, brom, clorură de sodiu, hidrocarbonat, bitum, şi  mai ales de 
conţinutul de ostrogen (în forma indicatorilor radioactivi de titan, cupru, zinc, argint, barium, 
vanadium şi plumb) apa termală din Hajduszoboszlo are un efect terapeutic. Cu utilizarea 
tratamentelor speciale aceast dar al naturii poate uşura vindecarea mai multor boali şi poate potoli 
suferinţa cauzată de boli. Piscinele cu diferite temperaturi fac posibile tratamente balneare şi fizico-
terapeutice: boli chirurgicale,   nevrotice,  interne, dermatologice, boli ale sistemului locomotor, stări 
de după  hemoragie cerebrală sau de după operaţie ortopedică, paralizie, boli nevrotice cronice, ulcer, 
inflamaţii ginecologice,  sterilitate, afecţiuni de prostată,  boli al coloanei.Această înşiruire nu este 
completă, este doar schiţa posibilităţilor.  Apa minerală Pávai Vajna numită despre descoperitorul 
izvorului, în ultimul timp este apa minerală preferată a oaspeţilor noştri şi este una dintre cele mai 
căutate ape din Ungaria.  
 

Staţiunea balneo-climaterică şi Strand 
Hungarospa este cel mai mare complex balnear din Europa, care oferă oaspeţilor de orice generaţie 
vindecare, odihnă şi regenerare.  Staţiunea balneo-climaterică din Hajduszoboszlo este deschisă în tot 
timpul anului de la ora 7 până la ora 19. Există 3 piscine interne cu apă termală, şi 4 piscine externe 
spectaculoase.   
Strandul se gaseşte într-o zonă verde de 30 de hectare care este deschisă între 1 mai şi 30 septembrie. 
Cele 13 de piscine sunt foarte populare pentru toate vârstele . Plaja mediterană înconjurata cu 
palmieri  constituie principala atractie a  ştrandului nostru.  Pe plaja nisipoasă a piscinei uriaşe cu 
valuri găsim o navă de pirati şi un far luminos.  Restaurantele şi barurile ofera o gamă largă de 
specialităţi gastronomice şi fac posibilă o distracţie pe toata durata zilei. 
 

Aquaparcul 
În aqaparc există un turn de 12 metri care este atractia copiilor de peste 10 ani şi adulţilor  Din acest 
turn pornesc 9 feluri de tobogane:Multitobogan cu 4 randuri, Kamikaze, Tobogan cu apa, Gaura 
Neagra, Gemenii, Niagara, etc. Aceste tobogane au o lungime totala de un kilometru. Exista si bazin 
pentru copii cu 2 tobogane si statui in forma de elefanti, deasemenea exista si loc de joaca pt copii. 
 
 

 

 
 
IMOLA TOURS 
H-1013 Budapest Krisztina tér 1. 
Tel.:   00(36-1) 2125694, 00(36-1) 4879080 
Fax.:  00(36-1) 4879081, 00(36-1) 3569598 
Email: hitandmark@imolatours.com 

mailto:hitandmark@imolatours.com


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

AQUA - PALACE 

             

Pe lângă facilităţile wellness şi sport, palatul acvatic stă la dispoziţia oaspeţilor cu cabine de saună 

finlandeză, saună infra, sau cabine cu aburi, bazin pentru plonjare şi bazin Kneipp, cu o gamă largă 

de servicii de masaj, şi nu în ultimul rând de restaurante. Complexul acvatic oferă de asemenea 

facilităţi personalizate, precum piscinele private şi sălile de relaxare. 

 

În incinta clădirii cu băi au fost construite opt bazine tematice, care prin evocarea simbolurilor 

unor culturi şi civilizaţii apuse sau mai recente îi călăuzesc pe vizitatori în cultura băilor. Baia 

termală Pávai, a fost astfel denumită in memoria celui ce a fost părintele acesteia şi, cu ajutorul 

imaginilor, evocă primii amatori ai scăldatului şi trecutul băilor. Relaxarea în apa termală a 

bazinului cu o ambianţă plăcută poate evoca imagini ale amintirilor trecute. Următoarele bazine 

tematice evocă, de asemenea, cultura îmbăierii unor popoare: Atmosfera din Baia de gheaţă oferă o 

relaxare deosebită, deoarece trezeşte simţul zonelor climatice reci. 

Baia Gange călăuzeşte oaspeţii în lumea indiei, iar bazinele decorate cu simbolurile religiilor şi 

culturilor asiatice oferă celor care fac baie o relaxare spirituală deosebită. Băile Romaneîncearcă să 

readucă în memoria turiştilor vremurile din perioada de glorie a Imperiului Roman, perioadă vestită 

pentru cultura scăldatului, timpul petrecut în acest bazin fiind de asemenea foarte plăcut. Specificul 

bazinului este asigurat de simbolurile şi elementele vizuale. Baia din peşteră reflectă caracteristicile 

golului format în scoarţa solidă a Pământului. 

 

Pe lângă multitudinea de facilităţi pe care le oferă Aqua Palace Hajduszoboszló, toboganele ocupă 

un rol deosebit. Cel mai înalt tobogan, care se întinde pe două etaje, are o înălţime de peste 8 metri 

şi o lungime totală care depăşeşte 74 metri. Pe acest tobogan este permis doar accesul adulţilor şi al 

copiilor mai mari, însă şi celor mici li se oferă posibilitatea unei distracţii asemănătoare. 

 
 



HOTEL AQUA-SOL**** 
 
Hotelul AQUA-SOL dispune de 142 camere din care 2 apartamente  
speciale, 6 apartamente, 6 camere pentru persoane cu handicap  
si 128 camere cu doua paturi. Camerele beneficiaza de aer conditionat,  
telefon, acces la internet, minibar, televiziune prin satelit, televizoare  
color si seif. Toate camerele sunt pentru nefumatori! 
 
Hotelul dispune de un coridor de sticla, care va conduce la strandul cel mare, Hungarospa 
Hajdúszoboszló, oaspetii hotelului au  acces nelimitat si gratuit.  
Efecte benefice ale bailor: Poliartrită, artrite, spondiloză, nevralgii, neurite, tratamente ale paraliziilor 
rezultate ale hemoragiilor cerebrale sau alte tipuri de paralizii, myalgii, cure suplimentare ale 
traumatismelor provenite din accidente, fracturi – ajută la formarea callusului, unele forme al 
arterosclerozei, afecţiuni ginecologice, sterilitate, afecţiuni dermatologice ( eczeme, psoriazis, prurit) 
Nu sunt indicate băile pentru cei care au următoarele afecţiuni:  
inflamaţii acute, tumori, hipertensiune, boli contagioase, boli contagioase dermatologice, sarcina. 
 

EUR/pers.  
4 nopti cu 

demipensiune 

 
 
03.01.-13.04.2018. 

 

18.04-27.04.2018. 
02.05.-01.06.2018. 
06.06.-01.07.2018. 
01.07.-10.07.2018. 
01.09.-01.11.2018. 

13.04.-18.04.2018. 
27.04.-02.05.2018. 
01.06.-06.06.2018. 
10.07.-01.09.2018. 
20.12.-29.12.2018. 

 
 
01.11.-20.12.2018. 

 
 

camera dubla 232,-  264,- 278,- 232,- 
camera singla 272,-  309,- 316,- 279,- 
Pat.supl.  
pt. copii 12-18 
ani 

140,-  164,- 184,- 142,- 

Pat.supl.  
pt. copii 4-12 ani 

90,- 90,- 90,- 90,- 

Copii sub 4 ani 50,- 50,- 50,- 50,- 
Supl. apartamant 
(€/apart/noapte) 

30,- 30,- 30,- 30,- 

 

Pretul de mai sus include:   

- 4 nopti de cazare 
- mic dejun buffet imbogatit cu produse din gama Vital Corner si Bio, demipensiune,  
- acces nelimitat la zona de agrement a hotelului ( piscina cu o lungime de 9 metri, jacuzzi, 

sauna, cabina cu aburi),  
- acces la baile si strandul orasenesc in functie de programul de lucru ( bazine cu apa termala 

inchise si in aer liber, piscina in aer liber, bazin pentru copii cu valuri, plaja mediteraneeana), 
cafeaua si prajiturile de dupaamiaza, halat de baie,  TVA. 

      
 

javascript:;�


HOTEL BÉKE**** 
 
Hotelul si baile termale Hunguest Hotel Béke cu patru stele, dupa o reinnoire totala isi asteapta 
oaspetii cu servicii noi. 
Camerele (203) au aer conditionat, mobilier modern, partial special amenajate pentru oaspetii cu 
dezabilitati.Fiecare camera are clima proprie, baie, tv LCD, minibar, seif si internet wireless.  
Majoritatea camerelor au balcon sau terasa. 
Spatiul nostru de cazare s-a intregit cu o cladire seraparata, compusa din 21 de apartamente 
confortabile pentru familii de 2-4-6 persoane. Fiecare apartament are  bucatarie proprie si sufrajerie. 
Oferim la alegere lenjerie de pat: normala sau antialergica. 
In lobbyul restaurantului spatios si reinnoit se gaseste o  camera de joaca pentru copii, camera Xbox, 
loc pentru folosire internet, business center. 
 

 
      

 
 

 
MENTIUNE: 

La hotelurile Aqua Sol & Béke & Apollo taxa de sejur este inclus in preturile de mai sus. 
La celelalte hoteluri/oferte insa taxa de sejur se plateste in plus la fata locului!!! 

 
€/pers.  

4 nopti cu 
demipensiune 

 
 
03.01.-13.04.2018. 

 

18.04-27.04.2018. 
02.05.-01.06.2018. 
06.06.-01.07.2018. 
01.07.-10.07.2018. 
01.09.-01.11.2018. 

13.04.-18.04.2018. 
27.04.-02.05.2018. 
01.06.-06.06.2018. 
10.07.-01.09.2018. 
20.12.-29.12.2018. 

 
 

11.01.-20.12.2018. 
 
 

camera dubla 199,- 232,- 265,- 216,- 
camera singla 254,- 275,- 288,- 256,- 
Pat.supl. pt. copii   
intre 12-18 ani 

156,- 149,- 149,- 158,- 

Pat.supl. pt. copii  
intre 4-12 ani 

90,- 90,- 90,- 90,- 

Copii sub 4 ani GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 
Supl. apartamant 
(€/apart/noapte) 

30,- 30,- 30,- 30,- 



HOTELUL APOLLO**** 
 
Situat la 600 m de centrul orașului Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Apollo oferă tratamente 
terapeutice și cosmetice într-un cadru elegant.  
Gama impresionantă de facilităţi de wellness include o cadă cu hidromasaj, o sală de sport şi un salon 
de masaj. La proprietate există mai multe tipuri de saune şi o piscină terapeutică, precum şi o piscină 
în aer liber deschisă pe toată durata anului. 
Fiecare cameră de la Hunguest Hotel Apollo are mobilier modern elegant și o baie privată cochetă. 
Toate camerele sunt prevăzute cu acces la internet prin cablu. 
 
 

 
 
OFERTE DE TRATAMENTE 

• Tratament de 10 cure  123 EUR/pers 
• Tratament de 20 cure  199 EUR/pers 

 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
€/pers.  

4 nopti cu 
demipensiune 

 
 
03.01.-13.04.2018. 

 

18.04-27.04.2018. 
02.05.-01.06.2018. 
06.06.-01.07.2018. 
01.07.-10.07.2018. 
01.09.-01.11.2018. 

13.04.-18.04.2018. 
27.04.-02.05.2018. 
01.06.-06.06.2018. 
10.07.-01.09.2018. 
20.12.-29.12.2018. 

 
 

11.01.-20.12.2018. 
 
 

camera dubla 236,- 259,- 285,- 240,- 
camera singla 269,- 285,- 316,- 289,- 
Pat.supl. pt. copii   
intre 12-18 ani 

159,- 168,- 168,- 159,- 

Pat.supl. pt. copii  
intre 4-12 ani 

90,- 90,- 90,- 90,- 

Copii sub 4 ani GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 



HOTEL AURUM**** 
situat pe promenada hotelurilor, pe aleea Mátyás Király in imediata apropiere a Baii Termale si a 
complexului acvatic Hungarospa.  
Cu apartamente de peste marimea medie si un comfort total oferim o recreree unica pentru toate 
varstele. Hotelul nostru dispune de doua apatamente de lux de 80 mp. cu fatada stradala. 
Apartamentele dispun de cate două dormitoare, o bucatarie foarte bine utilizata, o camera de zi 
spaţioasa şi o terasa confortabila cu vedere spre promenada. Este apartamentul cel mai ideal din oras 
pentru cazarea cea mai comfortabila a patru adulti şi 2-3 copii. Este o posibilitate exceptionala de 
cazare pentru familii cu mai multe generatii sau grupuri de prieteni pe tot parcursul anului!  
  
ZILELE AURUM – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)  
tipuri de 
camere 

01.02.-23.06.2018. 
01.09.-29.12.2018. 

24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera 
standard 

90 €/pers 99 €/pers 109 €/pers 

camera 
superioara 

98 €/pers 109 €/pers 119 €/pers 

apart. 
delux 

266 €/apart 288 €/apart 325 €/apart 

 
WEEKEND  LA AURUM de vineri pana duminica (3 zile, 2 nopti) 
tipuri de 
camere 

01.02.-23.06.2018. 
01.09.-29.12.2018. 

24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera 
standard 

99 €/pers 108 €/pers 118 €/pers 

camera 
superioara 

107 €/pers 115 €/pers 133 €/pers 

apart. 
delux 

299 €/apart 328 €/apart 375 €/apart 

 
* Apart. Deluxe oferim pt familii (2 adulti + 2 copii pana in varsta de 14 ani) sau 3 adulti 

 
PACHETELE DE SARBATORI  LA HOTEL AURUM  
tipuri de 
camere 

Sarbatorile de 
pasti 

30.03.-02.04.2018. 
4 zile, 3 nopti 

Weekendul de 1 Mai  
 

28.04.-02.05.2018. 
4 zile, 3 nopti 

Rusalii 
 

18-21.05.2018. 
4 zile, 3 nopti 

Sarbatorile 
nationale  

20 august  &  
23 octombrie 
4 zile, 3 nopti 

camera standard 176 €/pers 176 €/pers 176 €/pers 176 €/pers 
camera 
superioara 

205 €/pers 205 €/pers 205 €/pers 205 €/pers 

apart. delux 548 €/apart 548 €/apart 548 €/apart 548 €/apart 
 
PRETURILE DE MAI SUS INCLUDE:   TAXA DE SEJUR: 1,70 €/pers/noapte 

• 3 nopti cazare cu demipensiune  
• welcome drink 
• folosirea centrului wellness din hotel  

( piscina cu apa termala, piscina pt. copii, sauna finnlandeza, baie cu aburi) 
• 1 cupon de massage in valoare de 2000 HUF 
• halat de baie 

 
REDUCERI PT. COPII:  Intre 0-3 ani GRATIS             Intre 3-14 ani 50% 

 



HOTEL AURUM FAMILY**** 
situat pe promenada hotelurilor, pe aleea Mátyás Király in imediata apropiere a Baii Termale si a 
complexului acvatic Hungarospa, in vecinatatea hotelului Aurum. 
Camerele hotelului oferă design elegant, cu baie proprie.  
 
ZILELE FAMILY – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)  
tipuri de camere 01.02.-23.06.2018. 

01.09.-29.12.2018. 
24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera standard 75 €/pers 79 €/pers 89 €/pers 
camera superioara 77 €/pers 89 €/pers 99 €/pers 
apart.delux* 225 €/apart 252 €/apart 276 €/apart 
apart.family* 225 €/apart 252 €/apart 276 €/apart 
 
ZILELE FAMILY – de vineri pana duminica (min. 3 zile, 2 nopti)  
tipuri de camere 01.02.-23.06.2018. 

01.09.-29.12.2018. 
24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera standard 79 €/pers 90 €/pers 105 €/pers 
camera superioara 90 €/pers 98 €/pers 114 €/pers 
apart.delux* 252 €/apart 272 €/apart 321 €/apart 
apart.family* 252 €/apart 272 €/apart 321 €/apart 
 

* Apart. Deluxe/family oferim pt familii (2 adulti + 2 copii pana in varsta de 14 ani) sau 3 adulti 
 

PACHETELE DE SARBATORI  LA HOTEL AURUM  
tipuri de 
camere 

Sarbatorile de 
pasti 

30.03.-02.04.2018. 
4 zile, 3 nopti 

Weekendul de 1 Mai  
 

28.04.-02.05.2018. 
4 zile, 3 nopti 

Rusalii 
 

18-21.05.2018. 
4 zile, 3 nopti 

Sarbatorile 
nationale  

20 august  &  
23 octombrie 
4 zile, 3 nopti 

camera standard 145 €/pers 145 €/pers 145 €/pers 157 €/pers 
camera 
superioara 

169 €/pers 169 €/pers 169 €/pers 169 €/pers 

apart. delux 454 €/apart 454 €/apart 454 €/apart 489 €/apart 
 
* Apart. Deluxe/family oferim pt familii (2 adulti + 2 copii pana in varsta de 14 ani) sau 3 adulti 
 

 
 
PRETURILE DE MAI SUS INCLUDE: 

• 2, resp. 3  nopti cazare cu demipensiune  
• welcome drink 
• folosirea centrului wellness din hotel  

(sauna finnlandeza, baie cu aburi) 
• halat de baie 
• TVA 

 
REDUCERI PT. COPII:     POSIBILITATE DE PARCARE: 

• Intre 0-3 ani GRATIS                500 HUF/zi/masina 
• Intre 3-14 ani 50%                                                   

 
TAXA DE SEJUR: 1,70 €/pers/noapte 
 
 



 
HOTEL PARK AMBRÓZIA*** 
 
Hotelul Park Ambrózia este situat la 50 de metri de la strandul orasenesc, si 100 m de la Aquaparcul 
din Hajduszoboszló. 
Park Ambrózia dispune de: 24 apartamente (apartamente pt. 2 pers, apart. 2+2 , apart. 4+2 fiecare) si 
3 camere standard. 
- Apartamentele 2+2 sunt ideal pt. 2 adulti + 2 copii.(1 dormitor, 1 camera de zi cu 1 canapea, baie 
proprie , mica bucatarie) 
- Apartamentele 4+2 sunt ideal pt. familii mari sau pt. mai multe generatii (2 dormitore, 1 camera de 
zi cu 1 canapea, baie proprie , mica bucatarie) 
Hotelul este inzestrat cu un Centru de Wellness (4 piscine, sauna finnlandeza, infrasauna).  
 
 
ZILELE AMBROZIA – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)  
tipuri de camere 01.02.-23.06.2018. 

01.09.-29.12.2018. 
24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera standard 58 €/pers 65 €/pers 75 €/pers 
apart. pt. 2 sau 4 pers. 64 €/pers 68 €/pers 79 €/pers 
 
 
WEEKEND  LA AMBROZIA – de vineri pana duminica (min. 3 zile, 2 nopti) 
tipuri de camere 01.02.-23.06.2018. 

01.09.-29.12.2018. 
24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera standard 70 €/pers 76 €/pers 89 €/pers 
apart. pt. 2 sau 4 pers. 76 €/pers 84 €/pers 98 €/pers 
 

* Apart. Deluxe oferim pt familii (2 adulti + 2 copii pana in varsta de 14 ani) sau 3 adulti 
 
PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 

• 2, RESP. 3 nopti cazare cu demipensiune  
• welcome drink 
• folosirea centrului wellness din hotel  

(2 piscine cu apa termala, piscina pt. copii, sauna finnlandeza, baie cu aburi) 
• halat de baie 
• TVA 

 
REDUCERI PT. COPII: 

• Intre 0-3 ani GRATIS 
• Intre 3-14 ani 50% 

 
POSIBILITATE DE PARCARE: 

• 500 HUF/zi/masina 
 
SUPLIMENT SGL: + 30 % 
 
 
 
 
 
 
TAXA DE SEJUR: 1,70 €/pers/noapte 
 



 
HOTEL IN*** 
 
Hotelul este situat la 50 m de strandul orasenesc, si 100 m de Aqua Palace. 
 
ZILELE IN – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)  
tipuri de camere 01.02.-23.06.2018. 

01.09.-29.12.2018. 
24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera standard 49 €/pers 53 €/pers 62 €/pers 
apart. pt.  
2 adulti si max. 2 copii 

149 €/apart 158 €/apart 195 €/apart 

 
 
WEEKEND LA HOTELUL IN – de vineri pana duminica (min. 3 zile, 2 nopti) 
tipuri de camere 01.02.-23.06.2018. 

01.09.-29.12.2018. 
24.06.-31.07.2018. 
22.08.-31.08.2018. 

01.08.-21.08.2018. 

camera standard  54 €/pers 61 €/pers 73 €/pers 
apart. pt.  
2 adulti si max. 2 copii 

159 €/apart 183 €/apart 222 €/apart 

 
* Apart. Deluxe oferim pt familii (2 adulti + 2 copii pana in varsta de 14 ani) sau 3 adulti 
 

PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 
• 2, RESP. 3 nopti cazare cu demipensiune (mic dejun buffet, cina: meniu de 3 feluri) 
• welcome drink 
• BONUS: 1 sticla de vin Tokaj (Angyal Furmint) 
• Sauna finnlandeza 
• 1 cupon de massage in valoare de 1000 HUF, pe care se poate folosii la hotelul Ambrózia 

 
REDUCERI PT. COPII:    POSIBILITATE DE PARCARE: 

• Intre 0-3 ani GRATIS    500 HUF/zi/masina  
• Intre 3-14 ani 50% 

SUPLIMENT SGL: + 30 % 
 
PRETURILE DE MAI SUS NU INCLUD: 

- taxa locala , care se plateste la fata locului 500 HUF/zi/pers (cca 1,70 EUR/zi/pers pt. adulti), 
sub 18 ani nu se plateste taxa locala. 

 
 

          
 
 



 
HOTEL THERMAL & WELLNESS BARÁTSÁG***+ 
 
Hotelul este situat in cea mai frumoasa zona al orasuuil Hajduszoboszló, in zona 
pietonala al orasului. Hotelul si baile termale ale acestuia ne ofera prilejul pentru 
a petrece cateva zile pretioase si de relaxare la acesta deoarece bazinele termale 
ale hotelului sunt alimentate de ape termale curative cuprinse intre 30 – 60 grade 
celsius, ce ne ofera facilitati medicale, masaj, hidroterapie, gimnastica medicala, 
cure medicale etc. La cativa pasi de hotel se afla cel mai frumos Aquapark din 
nord-estul Ungariei alimentat de asemenea cu ape termale. 

SERVICIILE DE WELLNESS 

• Piscine interne şi externe cu apă termală şi cu diferite elemente de revelaţie 
• Saună, infrasaună, baie de aburi,  
• piscină pentru tratamentele Kneipp 
• Sală de gimnastică 
• Tratamente specifice de relaxare: gimnastică meditativă, masaj de relaxare, terapie 

muzicală 
• Tipuri de masaje: masaj cu pietre, cu miere, cu ciocolată, Thai  
• Tratamente pentru formarea siluetei: SPA masaj cu vacuum, Body-Wrapping, masaj cu 

alge 
• Salon de frumuseţe: manichiură, pedichiură, cosmetică, frizerie, masaj facial, masaj 

decolteu, masaj cap  
• Solar 
• Antrenamente de fitness colective: Aqua-fitness, Callenetics-gimnastică pentru arderea 

grăsimilor, gimnastică Thera Band, fittball, jogging 

 
€/pers 

sejur de 4 zile/3 nopti 
cu pensiune completa 

03.01.-17.05.2018. 
06.11.-22.12.2018. 

 

18.05.-28.06.2018. 
02.09.-05.11.2018. 

29.06.-01.09.2018. 
+ weekendurile de 

sarbatoare* 
Camera dubla cu full board 108 €/pers 115 €/pers 140 €/pers 
supl. pt. camera singla      10 €/noapte      10 €/noapte      20 €/noapte 
pat supl.  (pt. copii)      15 €/noapte      20 €/noapte      25 €/noapte 
                
PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 

• cazare cu pensiune completa (mic dejun sic ina buffet, masa de pranz wellness) 
• folosirea centrului wellnes din hotel (piscine interioare si exterioare, piscina pt. copii, jacuzzi, 

infrasauna, baie cu aburi, sala de fittness…) 
• programe de animatie 

 
REDUCERI PT. COPII: 

• intre 0-3,99 ani gratis 
• intre 4-11,99 ani pret pt. pat supl. 

 
PRETURILE DE MAI SUS NU INCLUD: 

- taxa locala , care se plateste la fata locului 500 HUF/zi/pers (cca 1,70 EUR/zi/pers pt. adulti), 
sub 18 ani nu se plateste taxa locala. 

 
MENTIUNE: 

*pt. perioadele de sarbatori, cum sunt:  
15-18.03.2018. (sarbatoare nationala) & 29.03.-02.04.2018. (sarbatorile de pasti) 

& 27.04.-01.05.2018. (weekendul de 01 mai) 
trebuie luat pretul de sezon plin  



 
KARÁDI BOUTIQUE HOTEL 
 
3 zile, 2 nopti cu demipensiune + 2 bilet la Aqua Palace  75 €/pers + taxa de sejur 
6 zile, 5 nopti - cazare cu demipensiune + 4 bilete la Aqua Palace 175 €/pers + taxa de sejur 
 
 
Pret pt copii: 
0-3 ani  gratis cazarea si mancarea (cu 2 adulti intr-o camera)  

se platesc doar biletele de intrare la aqua palace  6 euro / bilet 
4- 7 ani 10 euro cazarea si mancarea / zi + biletele 6 euro / bilet 
8- 14 ani 15 euro cazarea si mancarea / zi + biletele 9 euro / bilet 
15 - 18 ani  20 euro cazarea si mancarea / zi + biletele 9 euro / bilet 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pachete cu tratament balneo: 
 
6 zile, 5 nopti        250 €/pers + taxa de statiune 
 
pachetul de mai sus include:  

• cazarea cu pensiune completa ( mic dejun cu bufet suedez, la pranz o supa sau o gustare + un 
desert+ apa ) la cina felul principal + salata + un pahar de vin ) 

• Cura start cu 10 proceduri( consultatie medicala + procedurile prescrise de medic ), 
• bilete la baile termale cu 2 intrari / zi  
• acces gratuit la sauna  

 
8 zile / 7 nopti        310 €/pers + taxa de statiune 
 
pachetul de mai sus include:  

• cazarea cu pensiune completa ( mic dejun cu bufet suedez ,la pranz o supa sau o gustare + un 
desert+ apa ) la cina felul principal + salata + un pahar de vin ) 

• Cura start cu 15 proceduri( consultatie medicala + procedurile prescrise de medic )  
• bilete la baile termale cu 2 intrari / zi 
• acces gratuit la sauna  

 
 
 
 

        
 
 

 
 
 
 



 
CATEVA CUVINTE DESPRE HAJDÚSZOBOSZLÓ 

 
Apa termală 

Datorita componentelor de iod, brom, clorură de sodiu, hidrocarbonat, bitum, şi  mai ales de 
conţinutul de ostrogen (în forma indicatorilor radioactivi de titan, cupru, zinc, argint, barium, 
vanadium şi plumb) apa termală din Hajduszoboszlo are un efect terapeutic. Cu utilizarea 
tratamentelor speciale aceast dar al naturii poate uşura vindecarea mai multor boali şi poate potoli 
suferinţa cauzată de boli. Piscinele cu diferite temperaturi fac posibile tratamente balneare şi fizico-
terapeutice: boli chirurgicale,   nevrotice,  interne, dermatologice, boli ale sistemului locomotor, stări 
de după  hemoragie cerebrală sau de după operaţie ortopedică, paralizie, boli nevrotice cronice, ulcer, 
inflamaţii ginecologice,  sterilitate, afecţiuni de prostată,  boli al coloanei.Această înşiruire nu este 
completă, este doar schiţa posibilităţilor.  Apa minerală Pávai Vajna numită despre descoperitorul 
izvorului, în ultimul timp este apa minerală preferată a oaspeţilor noştri şi este una dintre cele mai 
căutate ape din Ungaria.  
 

Staţiunea balneo-climaterică şi Strand 
Hungarospa este cel mai mare complex balnear din Europa, care oferă oaspeţilor de orice generaţie 
vindecare, odihnă şi regenerare.  Staţiunea balneo-climaterică din Hajduszoboszlo este deschisă în tot 
timpul anului de la ora 7 până la ora 19. Există 3 piscine interne cu apă termală, şi 4 piscine externe 
spectaculoase.   
Strandul se gaseşte într-o zonă verde de 30 de hectare care este deschisă între 1 mai şi 30 septembrie. 
Cele 13 de piscine sunt foarte populare pentru toate vârstele . Plaja mediterană înconjurata cu 
palmieri  constituie principala atractie a  ştrandului nostru.  Pe plaja nisipoasă a piscinei uriaşe cu 
valuri găsim o navă de pirati şi un far luminos.  Restaurantele şi barurile ofera o gamă largă de 
specialităţi gastronomice şi fac posibilă o distracţie pe toata durata zilei. 
 

Aquaparcul 
În aqaparc există un turn de 12 metri care este atractia copiilor de peste 10 ani şi adulţilor  Din acest 
turn pornesc 9 feluri de tobogane:Multitobogan cu 4 randuri, Kamikaze, Tobogan cu apa, Gaura 
Neagra, Gemenii, Niagara, etc. Aceste tobogane au o lungime totala de un kilometru. Exista si bazin 
pentru copii cu 2 tobogane si statui in forma de elefanti, deasemenea exista si loc de joaca pt copii. 
 
 

 

 
 
 
IMOLA TOURS 
H-1013 Budapest Krisztina tér 1. 
Tel.:   00(36-1) 2125694, 00(36-1) 4879080 
Fax.:  00(36-1) 4879081, 00(36-1) 3569598 
Email: hitandmark@imolatours.com 
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	Apa termală
	Datorita componentelor de iod, brom, clorură de sodiu, hidrocarbonat, bitum, şi  mai ales de conţinutul de ostrogen (în forma indicatorilor radioactivi de titan, cupru, zinc, argint, barium, vanadium şi plumb) apa termală din Hajduszoboszlo are un efe...
	Staţiunea balneo-climaterică şi Strand
	Hungarospa este cel mai mare complex balnear din Europa, care oferă oaspeţilor de orice generaţie vindecare, odihnă şi regenerare.  Staţiunea balneo-climaterică din Hajduszoboszlo este deschisă în tot timpul anului de la ora 7 până la ora 19. Există 3...
	spectaculoase.
	Strandul se gaseşte într-o zonă verde de 30 de hectare care este deschisă între 1 mai şi 30 septembrie. Cele 13 de piscine sunt foarte populare pentru toate vârstele . Plaja mediterană înconjurata cu palmieri  constituie principala atractie a  ştrandu...
	Aquaparcul
	În aqaparc există un turn de 12 metri care este atractia copiilor de peste 10 ani şi adulţilor  Din acest turn pornesc 9 feluri de tobogane:Multitobogan cu 4 randuri, Kamikaze, Tobogan cu apa, Gaura Neagra, Gemenii, Niagara, etc. Aceste tobogane au o ...
	Situat la 600 m de centrul orașului Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Apollo oferă tratamente terapeutice și cosmetice într-un cadru elegant.
	Gama impresionantă de facilităţi de wellness include o cadă cu hidromasaj, o sală de sport şi un salon de masaj. La proprietate există mai multe tipuri de saune şi o piscină terapeutică, precum şi o piscină în aer liber deschisă pe toată durata anului.
	Fiecare cameră de la Hunguest Hotel Apollo are mobilier modern elegant și o baie privată cochetă. Toate camerele sunt prevăzute cu acces la internet prin cablu.
	situat pe promenada hotelurilor, pe aleea Mátyás Király in imediata apropiere a Baii Termale si a complexului acvatic Hungarospa.
	Cu apartamente de peste marimea medie si un comfort total oferim o recreree unica pentru toate varstele. Hotelul nostru dispune de doua apatamente de lux de 80 mp. cu fatada stradala. Apartamentele dispun de cate două dormitoare, o bucatarie foarte bi...
	ZILELE AURUM – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)
	situat pe promenada hotelurilor, pe aleea Mátyás Király in imediata apropiere a Baii Termale si a complexului acvatic Hungarospa, in vecinatatea hotelului Aurum.
	Camerele hotelului oferă design elegant, cu baie proprie.
	ZILELE FAMILY – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)
	ZILELE FAMILY – de vineri pana duminica (min. 3 zile, 2 nopti)
	ZILELE AMBROZIA – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)
	ZILELE IN – in cursul saptamanii (min. 3 zile, 2 nopti)
	Apa termală
	Datorita componentelor de iod, brom, clorură de sodiu, hidrocarbonat, bitum, şi  mai ales de conţinutul de ostrogen (în forma indicatorilor radioactivi de titan, cupru, zinc, argint, barium, vanadium şi plumb) apa termală din Hajduszoboszlo are un efe...
	Staţiunea balneo-climaterică şi Strand
	Hungarospa este cel mai mare complex balnear din Europa, care oferă oaspeţilor de orice generaţie vindecare, odihnă şi regenerare.  Staţiunea balneo-climaterică din Hajduszoboszlo este deschisă în tot timpul anului de la ora 7 până la ora 19. Există 3...
	spectaculoase.
	Strandul se gaseşte într-o zonă verde de 30 de hectare care este deschisă între 1 mai şi 30 septembrie. Cele 13 de piscine sunt foarte populare pentru toate vârstele . Plaja mediterană înconjurata cu palmieri  constituie principala atractie a  ştrandu...
	Aquaparcul
	În aqaparc există un turn de 12 metri care este atractia copiilor de peste 10 ani şi adulţilor  Din acest turn pornesc 9 feluri de tobogane:Multitobogan cu 4 randuri, Kamikaze, Tobogan cu apa, Gaura Neagra, Gemenii, Niagara, etc. Aceste tobogane au o ...


