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Nocleg: Trófea Vadászház (Dom Myśliwski) 
Maksymalnie 2 osoby w każdym pokoju            5000.- Ft/osoba/noc                      
Apartmanban     (4-fő maximum)                    5000.-/ Ft/osoba/noc  
+ IFA 350.-/osoba/noc (IFA to podatek od turystki) 
 
Cena zawiera możliwości wędkowania, parkingu sauny oraz Wi-Fi 
 
Wyżywienie:  -  śniadanie: 2000.-/osoba  

- kolacja: 3000.-/osoba 
 

Bilety na baseny z 20%-wym rabatem 
Centrum rekreacji: 2 godziny w bowling, 2 fitness - bilet na cały dzień, 1 godzina squash, free 
wifi        
 
Pakiet na długi weekend: 
3noce, 4 dni dla 2 osób – bilety na baseny, Centrum Rekreajci z udogodnienami: 
39.265 Ft  Bez wyżywienia 
 
Pakiet na cały tydzień: 
5nocy, 6 dni dla 2 osób – bilety na baseny, Centrum Rekreajci z udogodnienami: 
64.766 Ft  Bez wyżywienia 
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Opis: 
Program jest dowolny. Oferty Zespołów Basenów oraz Cemtrum Rekreacji nie są obowiązkowe. 
 

Nádudvar jest „południową bramą”  Parku  Narodowego Hortobágy. Nasze miasto, które 
zamieszkuje 9000 mieszkańców, jest usytuowane na 40 km od miasta wojewódzkiego Debreczyn 
i 16 km od Hajdúszoboszló, miasta basenów. A Trófea Vadászház jest usytuowany na 
periferiach miasta. Poleca przyjemne warunki noclegowe w swoich 6 apartamentach i 9 pokojach 
dwuosobowych dla swoich gości i dla ich rodzin. Poprzez miłe warunki odpoczynku zapewnia 
Państwu róźnorodne indywidualne, rodzinne oraz grupowe programy. 

W naszym najbliższym otoczeniu mają Państwo możliwość wędkowania, łowiska, chwytania 
ptaków, jeżdżenia na koniu i mogą sobie odkryć tajniki tradycyjnego garncarstwa. Nasz dom 
myśliwski nadaje się znakomicie na miejsce zorganizowania spotkań biznesowych, mniejszych 
konferencji oraz róźnego rodzaju imprez. 

Zapewnia idealne możliwości wypoczynkowe dla tych, którzy zechcą poznać atmosferę północnej 
części węgierskeij Puszty, zapoznać miejsca godne odwiedzania i chcą spędzić swoje wakacje 
aktywnie. Dzieki temu będą Państwo mieli okazję zwiedzania okolicy, uczesticzyć w różnych 
programach, śledzenia lotu żurawi. Ponad to mogą Państwo korzystać z licznych  kąpielisk 
termalnych. Słowem nie będą Państwo się nudzić.  
 
Czekają Państwa możliwości czynnego uprawiania sportu w Centrum Rekreajci im. Jókaiego4, w 
którego pobliżu znajduje się zespół basenów z wodą termalną.  
 
Gościna: 
Jókai4 Sportcentrum zapewnia Państwu organizowanie programów poza przyjmowaniem gości, 
różne programy na terenie Zespołu Basenów. 
 
www.trofeavadaszhaz.hu 
www.nadudvarifurdo.hu  
 
 
Na temat pakietu noclegu z rabatem można otrzymać dalsze informacje od Pani Judit Sándor: 
Sándor Judit 
0630 591-9991 
sandorjudit@tvg-nadudvar.hu 
 


