
OFERTE SPECIALE REVELION 2018  - UNGARIA 
 

HUNGAROSPA THERMAL HOTEL 3* 
HAJDUSZOBOSZLO 

 
Localizare:  hotelul este situat lăngă complexul balnear Hungarospa. 
Facilit ăţi: lift, restaurant, terasă, drink bar, parcare, coafor, salon de înfrumuseţare, magazin 
de suveniruri, sală de conferinţe. 
Cazare: este asigurată în 105 camere duble, 3 apartamente, 6 camere triple şi 3 camere 
pentru persoane cu handicap. Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, halat de baie, aer 
condiţionat, sat tv, minibar, telefon, seif 
Masă: mic dejun şi cină bufet + CINA FESTIVA DE REVELION 
Sport şi fitness:  piscină interioară şi exterioară cu apă termală, solar, saună, infrasaună, baie 
cu aburi, teren de tenis, tenis de masă, teren de fotbal. 
 
Tarife în EUR/persoan ă/pachet 

Tip camer ă INTRE : 28.12.2017 – 04.01.2018 
Nr nopti  3 NOPTI 4 NOPTI 
DBL 290 348 
SGL 340 416 
Pat suplimentar 250 295 
Copil 04 – 12 ani 189 215 
Copil 0 – 4 ani Gratuit Gratuit 
 
Tarifele includ: cazare cu demipensiune + Cina festiva de Revelion, acces la baia termală 
 a Orasului,piscina interioară Arpad, saună,cabină cu aburi, halat de baie,intrare nelimitata la 
Aqua Palace /exceptie  ziua plecarii / parcare  
 
 

Taxa de sta ţiune – cca.2 EUR/zi/pers (de la 18 ani) 
 
 

BASTYA WELLNESS HOTEL 3* / 4* 
MISKLOCTAPOLCA 

 
 
Hotel situat in centrul orasului la 100 m de Baia C entrala / Barlangfürdö. 
Cazarea :este asigurat in camere single si duble cu posibilitate de pat suplimentar,dotate cu Tv, 
aercondiţionat parţial, cabină de duş, wc, vană, telefon şi minibar,camere cu panoramă centrică  
şi cu vană amplasată în colţ  / superior  / stau la dispoziţia musafirilor. 
Masa:  mic dejun bufet sau demipensiune /cu cina din meniu /  
Agrement  : piscină de înot, piscină cu aparate cu jet de apă pentru masaj, saună, piscină 
scufundătoară, cabină de abur, cabină infra, jacuzzi, sală fitness, aparate cardio, solar şi masaj. 
 
TARIFE IN EUR/PERSOANA  

TIP CAMERA 
 

INTRE 
29.12.2017 – 03.01.2018 

3 NOPTI 4 NOPTI 
DBL superior 4* 299 368 
SGL superior 4* +50 % +50 % 



Pachetul include: 3 sau 4 nopţi cazare cu demipensiune,cina festiva de Revelion în cadrul 
demipensiunii, intrare la centrul wellness a hotelului,sala de fitness parcare,  
 
Taxa de sta ţiune se pl ăteşte la fa ţa locului, cca.2 EUR/pers/noapte . 
 
Tarif pat suplimentar ptr copii :  la cerere. 
 

 
HUNGUEST HOTEL BEKE 4* HAJDUSZOBOSZLO 

 
www.hunguesthotels.hu 
 
Hotel renovat in 2010 este situat în centrul staţiunii.  
Cazare:  hotelul dispune de 160 camere duble, 30 camere single şi 10 apartamente. Camerele 
sunt dotate cu grup sanitar propriu, balcon, minibar, televizor şi telefon internaţional. Posibilitate 
de pat suplimentar pentru 1 copil în 30 de camere. Hotelul dispune de camere speciale pentru 
nefumători. 
Masă: demipensiune  
Agrement : piscin ă interioar ă şi dou ă  piscine exterioare cu ap ă 
termal ă, saun ă, solar. În apropiere: teren de tenis, închirieri b iciclete, 
are sec ţie medical ă proprie ptr tratamente  
 
 
 

TARIFE IN EUR/PERS/3 NOPTI 
CAMERA INTRE : 29.12.2017 – 03.01.2018 

 3 nopti  
DBL 354 
Copil 0 – 4 ani Gratuit 
Copil 4 -12 ani 188 
Pat suplimentar 288 
Pretul include : cazare cu demipensiune (cu mic dejun şi cină bufet), cină festivă de Revelion 
cu programe, intrare liberă la centrul de wellness cu piscină interioară, jacuzzi, saună, baia cu 
aburi,parcare 
 

Tarifele nu includ taxa de statiune-cca.2 EUR/pers/ zi-platibil la hotel 
 
 

HUNGUEST HOTEL AQUA SOL 4* 
HAJDUSZOBOSZLO 

 
Hotelul este situat în centrul turistic a orasului. Orasul Debrecen se află la o distantă de 20 km. 
Cazare :este asigurată în 142 camere dintre care 128 double. Camerele  sunt dotate cu aer 
conditionat, grup sanitar propriu, telefon, acces la Internet, minibar, televizor cu program SAT, 
seif, terasă sau balcon frantuzesc. Hotelul  dispune de camere speciale pentru nefumători.Masa 
:Restaurantul hotelului oferă mic dejun bufet, diferite  meniuri a`la carte sau meniuri cu specific 
unguresc  si internationale. În holul hotelului si lângă piscină drink bar.Agrement  :  piscină, 
jacuzzi, saună, baie cu aburi. În statiune: piscină exterioară, jacuzzi, Aquapark, solar si sală de 
fitness.Facilit ăti  : garaj, parcare, fax, xerox, schimb valutar, magazin de souveniruri, sală de 
conferinte,  
 

 



TARIFE IN EUR/PERS/3 NOPTI 
CAMERA INTRE : 29.12.2017 – 02.01.2018 

 3 nopti  
DBL 417 
SGL 506 
Copil 0 – 4 ani 64 
Copil 4 -12 ani 197 
Copil 12 -16 ani 276 
Pretul include : cazare cu demipensiune (cu mic dejun şi cină bufet), cină festivă de Revelion 
cu programe, intrare liberă la wellness cu piscină interioară, jacuzzi, saună, baia cu aburi, 
intrare nelimitată la baia termală Hungarospa cu piscină interioară cu apă termală (în funcţie de 
orarul de deschidere), cafea şi fursecuri pentru ceai, halat de baie, intrare la Aqua Palace . 
 

Tarifele nu includ taxa de statiune-cca.2 EUR/pers/ zi-platibil la hotel 
 

 
HOTEL BARATSAG 3*+ HAJDUSZOBOSZLO 

 
Este situat în centrul staţiunii, foarte aproape de complexul balnear Hungarospa si Aqua Palace 
Facilit ăţi:  : restaurant, piscină exterioară şi interioară, două bazine cu apă termală, infrasaună, saună 
finlandeză, baie de aburi, jacuzzi, sală fitness, salon de înfrumuseţare, solar, tratemente contra cost  
Cazare:  Camere: dispune de 117 camere renovate şi 15 apartamente noi. Toate camerele au terasă şi 
sunt echipate cu televizor color, telefon, baie, minibar, seif, şi conexiune la internet (wireless). 
Masă: demipensiune + Cina Festiva de Revelion  

 
VALABIL CU PLATA INTEGRALA PANA  20 NOI 2017 !!! 

 
 

TARIFE IN EUR/pers/pachet 
CAMERA INTRE : 29.12.2017 – 03.01.2018 

  3 nopti  4 nopti  5 nopti  
DBL 272 325 376 
Copil 0 – 3 ani Gratuit Gratuit Gratuit 
Copil 3 – 7 ani - 50 % - 50 % - 50 % 
Copil 7 – 14 ani - 20 % - 20 % - 20 % 
Pretul include : cazare cu mic dejun buffet,dejun fitness si cina bufet ,Cina festiva de 
Revelion,intrare nelimitata la centrul de wellness a hotelului (piscina cu apa termala,saună,infra 
sauna, cabina cu aburi),halat de baie,animatie 

 
 

Tarifele nu includ taxa de statiune-cca.2 EUR/pers/ zi-platibil la hotel 
 

 
VALABIL CU PLATA INTEGRALA DUPA 20 NOI 2017 !!! 

 
 

TARIFE IN EUR/pers/pachet 
CAMERA INTRE : 29.12.2017 – 03.01.2018 

  3 nopti  4 nopti  5 nopti  
DBL 312 366 417 
Copil 0 – 3 ani Gratuit Gratuit Gratuit 
Copil 3 – 7 ani - 50 % - 50 % - 50 % 
Copil 7 – 14 ani - 20 % - 20 % - 20 % 



Pretul include : cazare cu mic dejun buffet,dejun fitness si cina bufet ,Cina festiva de 
Revelion,intrare nelimitata la centrul de wellness a hotelului (piscina cu apa termala,saună,infra 
sauna, cabina cu aburi),halat de baie,animatie 

 
 

Tarifele nu includ taxa de statiune-cca.2 EUR/pers/ zi-platibil la hotel 
 

 
HOTEL ATLANTIS 4* +  HAJDUSZOBOSZLO 

 
VALABIL : 29.12.2017 - 02.01.2018  

 
Localizare:  hotelul este situat aproape de baia termală, vis-a-vis de Aqua Palace. 
Cazare: este asigurată în camere dotate cu grup sanitar propriu, uscător de păr, aer 
condiţionat, balcon, televizor LCD, telefon, minibar, seif, internet. 
Hotelul dispune de apartamente, suite şi camere speciale pentru persoanele cu 
handicap locomotor. 
Masă: mic dejun sau demipensiune. 
Facilit ăţi:  recepţie, restaurant, terasă, bar, săli de conferinţe, roomservice, spălătorie, 
rent a car, coafură, cosmetică, manichiură, pedichiură, centru wellness, colţ de joacă 
pentru copii,  
Sport şi fitness:  centru wellness cu piscină, piscină cu apă termală, piscină de 
agrement, piscină pentru copii, piscină exterioară, şezlonguri, saune, cabină cu aburi, 
cameră salină, masaj, sală de fitness, bar wellness, secţie de terapie. 

 
Tarife în EUR/ persoana cu demipensiune + Cina festiva de Revelion   

Tip camer ă INTRE : 29.12.2017 - 02.01.2018 
3 NOPTI 

INTRE : 29.12.2017 - 02.01.2018 
4 NOPTI  

DBL superior 365 435 
Tariful include:   3 sau 4 nopţi cazare cu demipensiune , cină festivă de Revelion cu programe 
şi bufet la miezul nopţii, tombolă, zilnic programe pentru cei mici şi mari, 1 sticlă de şampanie/ 
cameră, după amiază prăjituri (1 ocazie), intrare la centrul wellness, halat şi papuci de baie, 
uscător de păr, internet. 
 

Reduceri copii:  
- copil 0 - 5 ani, gratuit. 
- copil 6 -11,99 ani, 50% reducere din pachet. 
Tarifele nu includ taxa de statiune – cca.2 EUR/per s/zi – platibil la 
hotel  
 

HOTEL AURUM 4* HAJDUSZOBOSZLO 
 

29.12.2017 – 03.01.2018 
Localizare:  hotelul se află în vecinatătea băii termale din Hajduszoboszlo 
Camere:  dispune de 55 de camere cu aer condiţionat, fiecare cu câte o bucătărie echipată,  
cuptor cu microunde, baie cu vană şi uscător de păr, halat de baie, televizor LCD, Internet WiFi, 
seif şi minibar.Posibilitate de pat suplimentar numai la camere superior. 



Facilit ăţi: sală de conferinţe, centrul wellness, bazin cu apă termală, saună finlandeză, cameră 
cu aburi, şi piscină cu hidromasaj. Lângă hotel se află un centru specializat în masaje, care 
oferă 110 de tipuri diferite de masaj şi numeroase tratamente de medicină naturistă. Centrul  

TARIFE IN EUR/pers/pachet 
 

CAMERA INTRE : 29.12.2017 – 03.01.2018 INTRE : 29.12.2017 – 03.01.2018 
  3 nopti  4 nopti  
DBL standard 358 399 
DBL superior 399 433 
Pretul include : cazare cu mic dejun buffet,dejun fitness si cina bufet ,Cina festiva de Revelion 
cu bauturi all inclusive ,intrare nelimitata la centrul de wellness a hotelului (piscina cu apa 
termala,saună,infra sauna, cabina cu aburi),halat de baie 
 
Reducere copil :  
0 – 3 ani  : Gratuit  
3 – 14 ani :  – 50 %   
 
Taxa de statiune cca.2 EUR/pers/zi – platibil la ho tel 
 

 
 HUNGUEST HOTEL ERKEL 3*/4* GYULA 

 
VALABIL : 29.12.2017 – 02.01.2018 

 
HOTEL RENOVAT SI DECHIS IN LUNA APRILIE 2011 ! 

Cazare : are 2 cladri, toate camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, televizor, minibar. 
În clădirea Munkacsy 3* camere standrad si superior fara balcon /Dvd player si seif in superior /  
In cladirea Dürer 4* camere standard cu balcon si camere 2 incaperi / connecting room/  dotate  
cu aer conditionat,Tv color /LCD/,minibar,telefon,intrernet si seif. 
Masa : restaurant Orchidea ofera specialităti internationale,unguresti si tărănesti. 
Facilit ăti  :parcare cu plată, seif, taxi, desteptare, spălătorie, farmacie, salon de înfrumusetare, 
săla de conferinte. 
Agrement  : saună bio,finnlandeza si infrasauna,cabina cu aburi,camera cu arome,cabina cu  
sare,piscina acoperita,centru de fitness.Hotelul este legat cu un coridor cu baile termale 
/Varfurdo /. 
Tratament  :reumatologic, masaj medical, jet-masaj subacvatic, baie cu dioxid de carbon, 
nămol. În sectia de fizioterapie magnetronterapie, tratamente electroterapeutice de frecventă 
joasă si medie. 
 
 
          TARIFE IN EUR/PERS/ 3 NOPTI 

 
TIP CAMERA 

 

INTRE 
29.12.2017 – 02.01.2018 

  CLADIREA MUNKACSY 3* 
DBL – standard-ved.spre parc 237 

DBL – standard-ved.spre cetate  246 

DBL – superior 258 

Copil 0 – 6 ani 21 



Copil 6 – 12 ani 141 

Copil 12 – 14 ani 163 
           Pretul include : cazare cu demipensiune tip bufet,cina festiva de Revelion, 
           intrare nelimitata in baia centrala a orasului Varfurdo 
 
 
 
          TARIFE IN EUR/PERS/ 3 NOPTI 

 
TIP CAMERA 

 

INTRE 
29.12.2017  - 02.01.2018 

  CLADIREA DURER 4* 
DBL – standard-ved.spre parc 303 

DBL – standard-ved.spre cetate  312 

Copil 0 – 6 ani 21 

Copil 6 – 12 ani 152 

Copil 12 – 14 ani 175 
           Pretul include : cazare cu demipensiune tip bufet,cina festiva de Revelion  
           intrare nelimitata in baia centrala a orasului Varfurdo,halat de baie, 
           intrare nelimitat la Centrul de Wellness a hotelului / piscina interioara,sauna, 
           cabina cu aburi,cabina cu sare,jacuzzi,sala de fitness 
 
 
    Tarifele nu includ taxa de statiune – 2 EUR/zi/ pers – ptr pers.intre 18 – 70 ani !  
 
 

HUNGUEST HOTEL FORRAS 4*  SZEGED 
 

VALABIL : 29.12.2017 - 02.01.2018  
http://www.hunguesthotels.hu/  

http://www.napfenyfurdoaquapolis.com/ro  
Localizare:  hotelul este renovat si deschis in feb 2010,este situat pe malul raului Tisza. 
Facilit ăţi:  restaurant, cafenea şi bar, parcare, sală de conferinţe. 
Cazarea: este asigurat in camere dotate cu aer conditionat, TV - satelit, telefon, , 
minibar, baie cu dus, balcon – partial , internet – wireless si in apartamente cu jacuzzi 
si semineu 
Masa: mic dejun bufet, cină bufet + CINA FESTIVA DE REVELION 
Agrement :  piscina acoperita, SPA - sauna, masaj, baza tratament,manichiura, 
pedichiura si solar,este conectat cu complexul de bai termale printr-un coridor acoperit 
si incalzit.  

Tarife în EUR/ persoana  / 3 nopti  :  

Tip camer ă 29.12.2017 – 02.01.2018 

  3 NOPTI 4 NOPTI 
DBL 403 536 



SGL 529 705 
PAT SUPL. 310 413 

Tarifele includ:  3 cazare cu demipensiune,cina fes tiva de Revelion cu 
program,internet in camera,halat de baie,intrare zi lnica la AquaPolis 
Szeged /piscine,bai termale,tobogane etc. / 
Tarifele nu includ taxa de statiune – cca.2 EUR/per s/zi – platibil la 
hotel  
 
Reducere copil:  
-0-4 ani: gratuit 
-4-12 ani: -50 % din tariful de cazare si masă /fără pat suplimentar/ (cu 2 adulti în cameră). 

 
HOTEL SILVER 4* HAJDUSZOBOSZLO 

 
www.silverhotel.hu 

 
Localizare: hotelul compus din dou ă clădiri, cl ădirea principal ă si cl ădirea nou ă 
(anexă), este situat în centrul statiunii, aproape de Hun garospa (b ăile termale) si 
Aquapark. 
Facilit ăti cl ădire principal ă:  
Cafenea, drink bar, berărie, cramă, casino, minigolf, închirieri autoturisme, hotel taxi, schimb 
valutar, sală de conferinte, spălătorie, room service, lift, saună, baie cu aburi, solar, sală de 
fitness, jacuzzi, masaj, coafor, salon de frumusete, dentist, cabinet medical, piscină interioară si 
exterioară, parcare păzită pentru autoturisme si autocare (cu plată).  
Facilit ăti cl ădirea nou ă (anexă): 
Cafenea, drink bar, room service, lift, saună, baie cu aburi, jacuzzi, parcare păzită si garaj 
subteran (cu plată), piscină interioară si exterioară, săli de conferinte. 
Cazarea este asigurată în camere duble standard sau superior, apartamente delux sau superior 
cu grup sanitar propriu, climatizare, telefon, minibar, televizor cu program SAT (1 program în lb. 
română), seif, minibar, uscător de păr si halat de baie. Hotelul dispune de camere speciale 
pentru nefumători si persoane cu hadicap. 
Masa:  demipensiune + Cina festiva de Revelion / all inclu sive – cu bauturi incluse /  
Restaurantul hotelului, aflat în clădirea principală, oferă meniuri cu specific unguresc, 
internationale si vegetariene. Mesele se servesc în sistem bufet. 
 

TARIFE IN EUR / PERSOANA/DEMIPENSIUNE + CINA FESTIV A DE REVELION 
INTRE : 30.12.2017 – 02.01.2018 29.12.2017 – 02.01.2018 

NR.NOPTI 3 NOPTI 4 NOPTI 
DBL  - standard 330 390 
SGL  - standard 388 464 
DBL – superior 350 416 
SGL – superior 416 502 
Pat suplimentar 298 351 

Pretul include:  cazare cu demipensiune bufet si cina festiva de Revelion / all inclusive  
/,intrarea libera la cele doua piscine termale interioare,piscină exterioară,jacuzzi,sauna, 
infrasauna,hidromasaj,baie cu aburi sală de fitness, halat de baie. 
 
Reducere copii :  
0 – 3 ani – Gratuit 
3 – 12 ani – 50 % reducere 
Peste 12 ani – pat suplimentar  
 

Tarifele nu includ taxa de statiune – cca.2 EUR/per s/zi – platibil la hotel  



HOTEL MATYAS KIRALY 3* Hajduszoboszlo 
 

http://www.matyashotel.hu/ 
 
Hotelul este situat in centrul orasului ,aproape de baile centrale. / Aqua Park / . 
Cazare    : dispune de camere single,duble,triple si camere familiare dotate cu  
grup sanitar propriu,telefon  internaţional,TV color,minibar / contra cost /,partial cu 
balcon 
Masa      :  restaurant propriu cu o gama larga de preparate culinare locale, 
internationale 
Agrement  : saună,baie cu aburi,solar,sală de fitness,centru balnear propriu,   
piscina termala interioara si exterioara,parcare pazita / cu plata / 
 
 
TARIFE IN EUR/PERSOANA/PACHET 

TIP CAMERA 
 

INTRE : 29.12.2017 – 02.01.2018 
2 NOPTI 3 NOPTI 4 NOPTI 5 NOPTI 

DBL 201 253 304 325 
TRPL 201 253 304 325 
Copil 0 – 3.99 ani Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 
Copil 4 – 9.99 ani 58 78 98 118 
Copil 10 – 13.99 ani 73 100 127 154 
Pretul include :  2,3 ,4 sau 5 nopţi cazare cu demipensiune , cina festiva de Revelion cu 
programe, intrare la piscina cu apa termala si normala, jacuzzi, sauna, piscina pentru copii. 
 
 

Tarifele nu includ taxa de statiune. / cca.2 EUR/zi /pers/  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


