Słowacja - gorące źródła to nasza specjalność! | Family TOUR®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc, rezerwacja tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

Zdrowy wypoczynek w kurorcie wyjątkowych
wód termalnych i borowin
Słowacja - Trencanske TEPLICE | sezon 2018
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Kurort Trencanske TEPLICE położony jest w malowniczej dolinie, otoczonej lasami z dala od wielkich miast i przemysłu dzięki
czemu tutejszy mikroklimat oczyszcza drogi oddechowe i sprzyja regeneracji. Wyjątkowe są także gorące źródła wód termalnych o idealnej dla ciała temperaturze 37-39,1 oC bogate w minerały i borowinę. Wygodny hotel, baseny termalne, zabiegi i infrastruktura (pod jednym dachem) gwarantują wSPAniały wypoczynek z korzyścią dla zdrowia!
Wody termalne, borowiny (właściwości)
siarczanowe, wapienno-magnezowe i siarkowe, mineralizacja 2900 mg/l.
Idealna temperatura umożliwia bezpośrednie zastosowanie w kąpielach i
zabiegach. Miejscowe wody i borowina wykazują unikalne działanie regenerujące, zwiększają ukrwienie tkanek, działają przeciwzapalnie, regenerują. Wypoczynek polecany przy niedomaganiach reumatycznych, bólach
pleców i stawów, dolegliwościach cywilizacyjnych, leczeniu cery..
Turystyczne atrakcje
orientalny Hammam, kasztele, park zdrojowy, promenada.. Dysponując
samochodem warto odwiedzić pobliski Tręczyn (starówka, zamek, synagoga), Trnavę - stolicę wina, Smolnice - jaskinia.. (Materiały turystyczne GRATIS)
Wygodne zakwaterowanie
Hotel/Resort KRYM (3 gwiazdki PLUS). Pokoje funkcjonalnie wyposażone 1
i 2- osobowe z łazienką, TV-sat, lodówką, szlafrokami, radiem Internetem
WI-FI (możliwe dostawki). Wspólny taras z parasolami i leżakami Pokoje
KOMFORT nieco większe z balkonem. Tworzy kompleks z gabinetami zabiegowymi, basenem GRAND, zapewniając doskonałe warunki do wypoczynku i regeneracji. Ulokowany bezpośrednio przy promenadzie.

Wybierz odpowiadający PAKIET:
• Relaks i Wypoczynek: 4/5/6 lub 7 nocy (5-8 dni), smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje
w formie szwedzkich stołów (bez napoi przy obiadokolacji), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów),
średnio 2x zabiegi/dzień (oprócz niedziel i świąt), nieograniczone korzystanie z ciepłych basenów „GRAND”.
• Zdrowotny: 7 nocy, smaczne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady i kolacje (szwedzkie stoły, obiady
podawane. Obiady i kolacje nie zawierają napoi), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów, diagnostyka),
18x zabiegów/tydzień, nieograniczone korzystanie z ciepłych basenów „GRAND”
Wybierz odpowiadający pakiet:
Trenczanskie TEPLICE 2018
w pokoju STANDARD:
w pokoju KOMFORT:

Zdrowotny

Relaks i wypoczynek

8 dni (7 nocy)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2395 zł/os.
2495 zł/os.

1395 zł/os.
1495 zł/os.

1645 zł/os.
1745 zł/os.

1895 zł/os.
1995 zł/os.

2145 zł/os.
2295 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/5/6 lub 7 nocy (5-8 dni) HOTEL/RESORT KRYM (3 gwiazdki PLUS)
• smaczne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
• 2 zabiegi/ dzień w pakiecie Relaks i Wypoczynek
• 18 zabiegów/ tydzień w pakiecie Zdrowotnym oraz obiady
• korzystanie z odkrytych basenów „GRAND” – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (w tym leżaki) – GRATIS All Inclusive
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc, rezerwacja:  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!
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fitness centrum, możliwość kuracji „pitnej” – GRATIS All Inclusive
udział w animacjach i programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
całodobowa opieka specjalistów
szlafroki, taras z leżakami, sejf
Internet WI-Fi w pokoju i lobby barze,
faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
pakiet ubezpieczeń: turystyczne KL + NNW Signal Iduna
KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów turystycznych
mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (0,90 €/os/dz.) i parkingowej (4 – 7,5 €/dzień), pokój jednoosobowy +20%,
apartament +20%, dla zainteresowanych przejazd Katowic i Bielska +350 zł/os
Zniżki: dziecko do lat 3 Gratis, dostawka -100 zł. Karta Family TOUR® -50 zł. Wczesna rezerwacja (>35 dni)–2%.

Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc, rezerwacja  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!

