
 

 

Excursie în peşteră                                                                                                                          8.000 ft/pers 

Aici puteţi parcurge  un traseu lung şi interesant cu multe cărari, rezervările pentru participare la această 

excursie se fac din timp şi pentru min. 10 persoane. Peştera este ocrotită de lege şi de aceea nu se prea 

vizitează, dar peştera Baradla este plin de frumuseţi ce trebuiesc văzute. Nu este necesar să aveţi iniţiere în  

domeniul speologiei, temperatura este favorabilă (în jur de 10 grade), aveţi nevoie doar de nişte bocanci 

comozi şi de lanternă. Durata  excursiei este în jur de 8 ore, deplasarea nu este inclusă în preţ. 

Nordic Walking în BÜKK                                                                                      1.500 ft/pers 

Aici puteţi învăţa sau exersa diferite technici de alergare, sărituri, fitness (indiferent de vărstă) de la copii la 

bunici sau de la spotivii amatori până la cei de performanţă. Cei interesanţi de acest program sunt sub stricta 

supraveghere a instuctorilor care vă  vor învăţa technicile de bază. Preţul conţine toate echipamentele 

necesare. Durata programulul este de 2-4 ore, nu necesită transfer. 

Baia de noapte                                                                                                     4.000 ft/pers 

După o zi plină de evenimente vă putem oferi o relaxare totală cu acest program special. Patru piscine cu 

apă termală şi cu nenumărate  moduri de distracţie. În preţ mai sunt incluse şi 2  pahare de şampanie, iar la 

sosire înapoi la hotel vă mai aşteaptă un platou suedez bogat. Ştandul este situat la 20 de km de Hotel şi 

transportul nu este inclus în preţ. 

Degustări de vinuri                                                                                               2.500 ft/pers 

Timp de o oră şi jumătate cât ţine programul aveţi posibilitatea de a  gusta doar vinuri de cea mai bună 

calitate. Degustarea se desfăsoară în sala cu şemineu, unde vi se vor servi 6 feluri de vin. Dupa eveniment se 

poate rămâne în sală. 

Cu torţă în fortăreaţa din adâncuri                                                                  2.500 ft/pers 

Sub oraşul Eger se află pivniţa Kazemata lungă de 3 kilometri de la poarta Hatvan până la poarta Raţ. Cel mai 

frumos  loc din beci este încăperea cu stâlpi. Aici puteţi afla despre trecutul şi prezentul pivniţei şi puteţi 

viziona  şi o expoziţie. Pe lângă acesteaa vă mai aşteaptă şi o aventură în care aveţi ocazia de a găsi comorile 

pivniţei, câştigătorul fiind răsplătit cu o sticlă de vin din renumitul soi Egri Bikaver. Transportul nu este inclus 

în preţ. 

Cursa de aventură                                                                                               5.500 ft/pers 

Participanţii formează grupuri de câte 4-8 persoane. Grupele participă la o un zbor imaginar cu avionul care 

se va prăbuşi pe o zonă necunoscută a pământului. Scopul supravieţuitorilor este de a ajunge înapoi în 

civilizaţie, dar nu înainte de a trece prin diferite obstacole. Durata programului este de 4-8 ore. 

 


