
 

HUNGUEST HOTEL FORRÁS****        
Situat lângă locul de contopire a Tisei şi Mureşului, Szeged este cel mai mare oraş din sud-
estul Ungariei, la care pe autostrada M5 dinspre Budapesta se poate ajunge într-o oră şi 
jumătate. În oraşul „Razelor de soare” şi al salamului Pick, vizitatorii sunt aşteptaţi pe tot 
parcursul anului, de numeroase programe culturale (Jocuri în aer liber), gastronomice 
(Concursul ciorbii de peşte la ceaun) şi sportive (caiac-canoe). Centrul civic renovat a fost 
laureat al premiului Europa Nivo. 

          

Camere: dotate cu Tv, telefon, acces internet si minibar, aer conditionat, baie cu dus,WC, balcon 
Masa: mic dejun si cina bufet. 
Facilitati: piscina hotelului, sauna, camera de jocuri, acces internet, Spa si tratamente wellness, 
cosmetica, seif, billiard, darts, parcare, acces la Napfenyfurdo Aquapolis Szeged 
Observatii: tariful include accesul la Napfenyfurdo Aquapolis Szeged, piscine interioare si 
exterioare, aqua park, sauna, halat de baie, taxa de statiune se plateste la receptia hotelului  

ODIHNA LA SZEGED (SEJUR DE 2 NOPTI) 
 

Tip de camera 
(€/pers/sejur de 2 nopti) 

03.04.2017.-30.06.2018. 
01.09.2018.-29.03.2019. 

 

01.07.2018.-31.08.2018. 
 
 

Camera singla 152 € 192 € 
In camera dubla 108 € 135 € 
in apartament pt. 1 pers 173 € 209 € 
in apartament pt. 2 pers 125 € 155 € 
Pat supl.    79 €   99 € 
 
PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 
- cazare, cu demipensiune (mic de jun si cină),  
- conform noptilor platite intrare nelimitată în învecinatul Napfényfürdő Aquapolis Szeged 
(Wellnes pt. familie, piscine cu tobogane,tratamente balneare,strand) cu piscine folosibile, în orice 
oră,  
- o data pe zi timp de 3 ore poate fi folosită si sectia de Wellness (liniste,zona de relaxare,unde nu 
pot intra doar persoane de peste 16 ani, asigurand in acest fel oaspetilor o ambianta placuta si 
linistita pentru odihna. Servicii :piscine, jacuzzi, sauna finlandeza, infrasauna, sauna cu aburi, 
terapie cu sare, tepidariu, aroma camera, sauna in aer liber) 
-internet WIFI,  
-halat de baie,  
-TVA  
 

MENTIUNE: 
In ziua plecarii se poate folosii doar sectiunea de Wellness până la ora 11.00 

 
 



RELAXARE LA SZEGED (SEJUR DE 5 NOPTI) 
 

Tip de camera 
(€/pers/sejur de 5 nopti) 

03.04.2018.-30.06.2018. 
01.09.2018.-01.04.2019. 

 

01.07.2018.-31.08.2018. 
 

Camera singla 359 € 459 € 
In camera dubla  279 € 335 € 
in apartament pt. 1 pers 399 € 489 € 
in apartament pt. 2 pers 289 € 310 € 
Pat supl.  207 € 259 € 
 
PRETUL DE MAI SUS INCLUDE: 
- cazare, cu demipensiune (mic de jun si cină),  
-conform noptilor platite intrare nelimitată în învecinatul Napfényfürdő Aquapolis Szeged (Wellnes 
pt. familie, piscine cu tobogane,tratamente balneare,strand) cu piscine folosibile, în orice oră,  
- o data pe zi timp de 3 ore poate fi folosită si sectia de Wellness (liniste,zona de relaxare,unde nu 
pot intra doar persoane de peste 16 ani, asigurand in acest fel oaspetilor o ambianta placuta si 
linistita pentru odihna. Servicii :piscine, jacuzzi, sauna finlandeza, infrasauna, sauna cu aburi, 
terapie cu sare, tepidariu, aroma camera, sauna in aer liber) 
- internet WIFI 
- halat de baie  
- TVA  

MENTIUNE: 
In ziua plecarii se poate folosii doar sectiunea de Wellness până la ora 11.00 

 
PRETURILE NU INCLUD: 

taxa de sejur, care se plateste la fata locului 
 (cca 1,50 EUR/pers/noapte intre 18-70 ani) 

 

 

 

REDUCERI PT. COPII:  
(impreuna cu 2 adulti intr-o camera) 

Copii intre 0-4 ani – FREE 
Copii intre 4-12 ani 50% reducere 

 
Ofertele de mai nu sunt valabile în perioadele de festivaluri si sărbători, cum sunt: 

Sarbatorile Pascale (28.03.-03.04.), 1. Mai (27.04.-01.05.), Rusaliile (18-21.05.),  
20. August (17-20.08.), 23. Octombrie (19-23.10.), 1 noiembrie (31.10.-04.11.),  

Craciun (20-28.12.), Revelion (28.12.2018.-02.01.2019) 
pt. aceste perioade cereti oferta speciala!!! 

 

         
 
 



HOTEL NOVOTEL SZEGED**** 
Hotelul Novotel Szeged de patru stele, este aşezat pe malul Tiszei, oferă posibilităţi nemaipomenite de 
distracţie sau muncă turiştilor şi oamenilor de afacere. 

 

 
 

                COSTUL: 
   de la 65-80 EUR/camera dubla  
             cu  mic dejun inclus  
   (in functie de perioada exacta) 

 
 
 

AQUAPOLIS SZEGED 
Oraşul aquatic de patru anotimpuri, la numai un sfert de oră cu maşina de la graniţa dintre Ungaria 
şi România, îşi aşteaptă oaspeţii cu o suprafaţă de apă de 4400 m2, cu cel mai lung tobogan cu apă 
cu funcţionare anuală din Europa. În cadrul complexului de baie, indiferent de vârstă, veţi putea 
găsi felul cel mai optimal de relaxare. 
  

          
  
Cele mai atractive elemente ale facilităţii sunt toboganele uriaşe închise cu lungimea de 223 şi 272 
m, pornind de la înălţimea de 30m, care pot fi apropiate cu ascensorul. În spaţiul intern de bazine de 
revelaţie, de la nivelul de galerie pornesc încă 7 tobogane. Oaspeţii dornici de recreaţie activă sunt 
aşteptaţi de coridoare-curent, pat-jacuzzi şi cascade. Pentru cei mici - vârsta 0 – 6 ani – este 
amenajat un spaţiu de bazine cu adâncime mică. În sectorul Mama şi copilul de 70 m2 copilaşii pot 
fi hrăniţi şi culcaţi în condiţii de linişte. Copii mai mari sunt aşteptaţi de un labirint şi casă de joc cu 
patru etaje. 
  



Pe teritoriul băii a fost amenajat şi o zonă de relaxare specială fără zgomote, zona numită wellness 
domol. Relaxarea şi recreaţia în condiţii de linişte este ajutată în mare şi de faptul că această zonă 
poate fi vizitată numai de oaspeţii de peste 16 ani. Serviciile zonei wellness-domol: bazine de 
revelaţie şi jacuzzi, tratamente de masaj, saună finlandeză, saună infra, cabină cu aburi romană, 
cabină salină, cabină cu arome şi saună externă cu buşteni. 
  

    
  
În aripa nouă de tratamente, oaspeţii sosiţi pentru tratamente balneare, tratamente de reumatologie 
şi fizioterapie, tratamente de reabilitare sunt aşteptaţi de medici de specialitate. În cadrul facilităţii 
asigurăm tratamente complexe în 14 camere cu pat dublu -spital de zi – unde oaspeţii au posibilitate 
la odihnă şi vindecare în condiţii plăcute. Pe cele două nivele de terapie au primit loc camere de 
gimnastică individuală, camere de fizioterapie, spaţiu special amenajat pentru hidromasaje 
subacvatice, baie carbogazoasă, baie la cadă cu apă medicinală, camere pentru etanşare cu nămol, 
bazin pentru gimnastică subacvatică în grup, bazin cu apă medicinală, baie cu greutăţi, săli pentru 
masaje şi sală pentru gimnastică medicinală. 
  

 
  
 
Ca parte a complexului de baie, în perioada frumoasă de vară, oaspeţii sunt aşteptaţi într-un mediu 
plăcut cu spaţiu verde de ştrandul cel mai popular din Szeged. Pe teritoriul ştrandului este bazin 
pentru înot, piscină, bazin de revelaţie şi bazin pentru copii. În perioada dintre luna mai şi 
septembrie oaspeţii sunt aşteptaţi de diferite programe şi manifestaţii. 
  

 

  

IMOLA TOURS Hungary 
H-1013 Budapest, Krisztina tér 1. 
Tel: (+36-1) 212-56-94, 487-90-80,  487-90-84 
Fax:(+36-1) 487-90-81, Mobil:+36-20-9233698 
Email: hitandmark@imolatours.com   www.imolatours.com 
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