1Mai
OROSHAZA
Oroshaza este situat în partea de sud-est a Ungariei, în apropierea graniţei cu România,
la 80 km de Arad în judeţul Bekes.
Apa termală de 40-50 OC cu conţinut de fier, iod, sodiu, magneziu şi calciu este în primul
rând recomandată pentru tratarea afecţiunilor reumatice, boli articulare şi stări posttraumatice.
Pe teritoriul băii termale şi a Aquaparcului fiecare generaţie poate găsi programe sau
posibilităţi de recreere corespunzătoare (contra cost).

HOTEL CORVUS AQUA 4*
Localizare: hotelul se află la câţiva paşi de băile termale şi Aquaparc, pe malul lacului
Gyoparos. Este conectat de secţia de fizioterapie şi wellness a băii printr-un coridor.
Cazare: este asigurată în 36 camere climatizate, cu balcon, dotate cu grup sanitar propriu,
uscător de păr, telefon, televizor LCD, minibar, seif, aer condiţionat, internet wireless, şi halat
de baie.
Facilităţi: restaurant, bar, terasă cu grătar (pe malul lacului Gyoparos), xerox, fax, taxi service,
transfer, sală de conferinţe, internet, lift, parcare, babysitter, saună, masaj, solar, cosmetică,
coafor, cabină cu aburi, aromasaună, infrasaună.
Masă: mic dejun bufet.
Restaurantul hotelului oferă meniuri cu specific unguresc, internaţionale şi mediteraniene.
Sport şi programe: teren de tenis, squash, bowling, biliard, tenis de masă, sală de fitness,
sporturi extreme (zbor planat, zbor cu deltaplanul, paraşutism), excursii, plimbare cu trăsura.
Tarife în EUR / persoană / noapte cazare cu demipensiune
Tip cameră
28.04-01.05-2018
27.04-01.05.2018
sejur minim 3 nopţi
sejur minim 4 nopţi
Cameră dublă standard
66
63
Cameră dublă superior
74
70
Suită standard
80
77
Suită superior
88
84
Pat suplimentar copii 0-4 ani
Gratuit
Gratuit
Pat suplimentar copii 4-12 ani
28
25
Pat suplimentar 12-18 an
31
28
Pat suplimentar adult
52
49
Tarifele includ: cazare cu demipensiune, welcome drink, intrare la saună, halat de baie,
internet, parcare, bilete de intrare la băile termale şi Aquaparc, in funcție de numărul nopților
de cazare, 10% reducere din biletele de intrare în parcul de saună.
Taxa de staţiune se plăteşte la faţa locului: 400 HUF / persoană / noapte (între 18-70 ani).

