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Relaxare cu apă termală și vin – sânge de taur 

22 – 24 ianuarie 2022 

Ziua 1 (Sâmbătă, 22 ianuarie 2022): Satu Mare 

– Debrecen - Hajdúszoboszló (150 km)  

Plecare la ora  9.00 din Satu Mare spre Debrecen. Odată ce 

trecem granița pe la Urziceni, facem prima oprire în 

Debrecen, al doilea oraș al Ungariei, pentru un scurt tur panoramic al zonei 

centrale, pentru a vedea Marea Biserică Reformată, statuia lui Kosuth, dar mai 

ales pentru a vizita Muzeul Deri, un muzeu mic dar foarte valoros, cu secțiuni 

dedicate istoriei (arcul cu care Attila și-a facut drum până la Porțile Romei), 

picturii și naturii (păsări și roci). După prânz ajungem la Hajdúszoboszló. 

Cazare la hotel 4* Aqua Sol, cu acces liber la piscine, saune și jacuzzi. Cină în 

regim bufet suedez.  

Ziua 2 (Duminică, 23 ianuarie 2022): Aqua Sol Hajdúszoboszló 

Mic dejun bufet îmbunătățit cu produse gama Vital și Bio. 

Timp liber pentru relaxare cu acces gratuit la facilitățile 

hotelului (piscină, saune și jacuzzi), Aqua Palace (băi 

termale tematice și bazin pentru surf) și la ștrandul termal 

cu piscine interioare… toate pornind în halat de baie din 

camera (halatul de baie e inclus). Cafea și prăjituri dupăamiază. Cină în regim 

bufet suedez. 
 

Ziua 3 (Luni, 24 ianuarie 2022): Hajdúszoboszló 

– M3 Outlet – Eger – Satu Mare (400 km) 

După micul dejun bufet îmbunătățit și o baie de dimineață 

în piscine, pornim spre M3 Outlet lângă Polgar pentru 

cumpărături. E sezonul reducerilor! Dupăamiază vizităm Eger, cu catedrala 

catolică și alte biserici monumentale, cetatea și cel mai nordic minaret turcesc. 

Facem o vizită la crame pe Valea Femeilor Frumoase pentru o degustare de vin 

și cină (optional). Sosire acasă în timpul serii.   
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Preț:  

• 179 euro de persoană (înscriere early booking până în 19 decembrie 

2021) 

• 189 euro de persoană (înscriere după data de 20 decembrie 2021) 

• supliment de single: 30 euro pe noapte 

Informații și înscrieri, cu avans 100 Euro:  

Diferența se achită până în data de 7 ianuarie 2022. 

Incluse în preț:  

• transport cu autocar modern de categoria I  

• cazare 2 nopți la hotel 4* cu demipensiune bufet, cafea și prăjituri 

dupăamiază  

• halat de baie, acces inclus la Aqua Palace, la piscinele hotelului și la 

piscinele ștrandului termal.  

 

Nu sunt incluse în preț: intrarea la muzeu la Debrecen, degustarea de vin la 

Eger.  

Condiții de retragere - penalizare  

• 100 Euro începând cu data de 1 ianuarie 2022; 

• 140 Euro începând cu data de 7 ianuarie 2022; 

• 179 Euro începând cu data de 14 ianuarie 2022; 

• Se acceptă schimbarea numelui turistului, fără penalizare, până în 

momentul plecării, dacă nu schimbă configurația camerei.  

Notă: în acest moment nu sunt condiții specifice pentru călătoria cetățenilor 

români în Ungaria, dar turistul își asumă eventualitatea introducerii testării și/ 

sau vaccinului. 


