
Oferta pobytu w Hévíz  
 

 

      Hévíz 
Miasto położone 5 km od Balatonu jest kurortem o 

światowej sławie. Znajduje się tam jezioro z wodą 

termalną, zasilane kilkoma źródłami 

wypływającymi z 38 metrów głębokości, które 

mieszają się na powierzchni osiągając temperaturę od 25 do 33oC, w zależności od pory 

roku. 

 

Woda ma właściwości lecznicze, zawiera: siarkę, radon, węglowodór, potas, magnez 

oraz inne minerały. Jest wykorzystywana do leczenia różnych chorób, w szczególności 

narządów ruchu, chorób kobiecych, chorób skóry itp.

 

                                                           Dlaczego Hévíz? 
Miasto proponuje gościom podczas pobytu niezliczoną ilość programów kulturalnych, m.in. koncerty, wystawy, wieczory 

operetkowe, festiwale.  

 

Podczas pobytu organizujemy programy fakultatywne w okolicach Hévíz (w przypadku grupy min. 20 osób): 

 

- rejs statkiem po Balatonie, 

- degustacja win w znanych piwnicach połączona z programem folklorystycznym,  

- zwiedzanie winnic nadbalatońskich, gdzie z pomocą sommeliera goście zapoznają się ze szczegółami produkcji win i światem 

ich smaków, 

- pokazy turniejów rycerskich połączone ze średniowieczną kolacją, 

- zwiedzanie słynnej fabryki porcelany Herendi.  

 

Hunguest Hotel Helios ***superior 
 

Hotel oddalony jest o 500 metrów od światowej sławy jeziora z wodą termalną. 

Położony jest na terenie przepięknego 4500 m2 parku rekreacyjnego, gdzie znajdują się 

baseny pływackie i baseny dla dzieci, czynne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. 

 

Hotel dysponuje dwoma budynkami: 

Budynek Anna (150 pokoi 2-osobowych  z klimatyzacją, 

balkonem, z  pełnym wyposażeniem (łazienka, wc, telefon, radio, tv, 
minibar, sejf, wifi) oraz 12 apartamentów)       

 i Budynek Benjamin. 

W części rekreacyjnej hotelu znajduje się basen z wodą termalną zasilany przez własne 

źródło. Goście mogą również korzystać z basenów bąbelkowych, sauny fińskiej, kabiny infra, 

oraz basenu zanurzającego. 
 

Hotel myśli też o gościach z alergią pokarmową: 

Wyjątkowym atutem hotelu jest zapewnienie  wyboru – w ramach śniadania i obiadokolacji – 

specjalnego jadłospisu - bez glutenu, jajek, soi, cukru natywnego, drożdży, laktozy, mleka, oraz 

niskotłuszczowego i niskokalorycznego.  
 

Specjalna oferta dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin (zawiera: śniadanie i kolację -

szwedzki stół, w południe ciepłą zupę): 
 

Cena pobytu w budynku Anna na rok 2013: 

 

 od 6 lipca do 13 lipca 2013  lub 

 od 3 sierpnia do 10 sierpnia 2013 

 

8 dni (7nocy ): 270 EUR za osobę 

 

 

 

Osobno płatna jest taksa klimatyczna która wynosi 1,5 

EUR od osoby za noc (powyżej 18-go roku życia). 

 

Dzieci do 6-go roku życia gratis, a dzieci od 6 do 14-go 

roku życia 50% zniżki. 

 

W przypadku grupy min. 20 osobowej zapewniamy gimnastykę poranną prowadzoną przez rehabilitantkę w języku polskim 

oraz polskojęzycznego opiekuna. 

 

O dalsze informacje i o ceny w innych terminach pobytu prosimy o kontakt mailowy 

info@puskastravel.com lub tel.: +36 304 273 416 oraz www.puskastravel.com 
 

Uwaga!        Jest też możliwość pobytu z dietą bezglutenową w nowootwartym eskluzywnym hotelu Hunguest Hotel 

Mirage ****, który znajduje się w centrum Hévíz, 1 minutę spacerem od słynnego jeziora z wodą termalną. Dokładne 

informacje o hotelu i ofertę uzyskają Państwo pisząc pod wyżej podany adres mailowy.  

mailto:info@puskastravel.com
http://www.puskastravel.com/

