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jedna z najbardziej znanych i cenionych miejscowości turystycznych Sło-
wacji położona w regionie charakteryzującym się łagodnym i ciepłym 
klimatem.
Mnogość atrakcji zmienia w lecie to ciche i spokojne miasteczko w gwar-
ny, wesoły kurort.
Kompleks Basenów Termalnych: typowe termalne baseny siedzące, zjeż-
dżalnie, basen pływacki, basen ze sztuczną falą, basen dziecięcy.
W skład kompleksu dodatkowo wchodzą trawiaste plaże, zagospodaro-
wane jezioro, mały ośrodek sportów konnych, plac do mini golfa z wy-
pożyczalnią sprzętu, korty tenisowe, stoły do gry w ping-ponga (własny 
sprzęt), boisko piłki plażowej, place zabaw, karuzela i „dmuchany” za-
mek.
Na miejscu bogate zaplecze restauracyjno – rozrywkowe (dyskoteki, 
dancingi), wypożyczalnie sprzętu plażowego, kioski handlowe.
Lokalizacja na styku dwóch Państw i Kultur sprawiła, że poza wypoczyn-
kiem przy termalnych basenach, aktywni turyści mają możliwość od-
krycia wielu nietuzinkowych atrakcji i walorów, np.: Katedra Esztergom, 
Pomnik Wolności, czy port na Dunaju.
Samochodem warto odwiedzić: Budapeszt 30 km., Zamek Vysehrad 30 
km., Malownicze „Zakole Dunaju” 25 km. 
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 położone w odległości ok 350 m od H. Thermal, w części WESTEND  
 kąpieliska.
Zakwaterowanie: w każdym domku: pokój dzienny, aneks kuchen-
ny, łazienka, TV, radio, taras letni, parkowanie przed domkiem. APT 
3+1 – część sypialna – łóżko małżeńskie + łóżko pojedyncze, które 
można rozłożyć tworząc dostawkę. APT 4-osobowe – 2 sypialnie - 
jedna z łóżkiem francuskim podwójnym, druga sypialnia z 2 poje-
dynczymi łóżkami. 
Dla gości hotelowych GRATIS wstęp na otwarte kąpielisko termal-
ne (bez Świata Zjeżdżalni) w sezonie letnim (12.04-18.09.17 – w razie 
sprzyjającej pogody czas otwarcia kąpieliska może ulec zmianie), po-
ranne pływanie podczas całego roku, taksa klimatyczna. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 gratis bez łóżka. Możliwość 
dokupienia wyżywienia w Restauracji H. Thermal: śniadanie: 35,-zł 
/dorosły; 25,-zł /dziecko 6-12 lat; obiadokolacja: 50,-zł/ os dorosła; 
28,-zł /dziecko 6-12 lat. Na miejscu można również dokupić obiad w 
wysokości 4,5 Eur/ dorosły, 4 Eur/ dziecko. Na miejscu płatna kaucja 
zwrotna za kartę chip’ową w wysokości 2 Eur/ os.  
ZAKWATEROWANIE: na 3 i 7 nocy możliwe TYLKO w PIĄTEK, na 4 
noce TYLKO w PONIEDZIAŁEK. 

APARTAMENTY CZYNNE W SEZONIE LETNIM

APARTAMENTY „WESTEND LUX”*** 
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