Słowacja - zdrowy wypoczynek przy gorących źródłach!
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Informacja, Sprawdzenie miejsc i Rezerwacja Tel. 33-853-2075 Mobile: 53-43-43-500

wSPAniały VIP wypoczynek z korzyścią dla zdrowia
w kurorcie wód termalnych
Słowacja – AFRODYTA (Rajskie TEPLICE) 2018
Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany.

Kurort AFRODYTA, położony w przepięknej dolinie o czystym
mikroklimacie na styku gór Małej Fatry i wyniosłych Strażowskich Wierchów. Wody z miejscowych gorących źródeł termalnych posiadają Naturalne właściwości regenerujące ciało i
umysł, pomagają zachować radość życia i zdrowie. Słowa nie są w stanie
oddać uroku kurortu greckiej bogini piękna i wiecznej młodości na słowackiej ziemi, to trzeba zobaczyć i doświadczyć maksimum wygody i luksusu!
•

Kurort / Termy AFRODYTA
To wdzięczna, wiele mówiąca i odpowiednia nazwa najbardziej znanego
całorocznego obiektu termalnego w tej części Słowacji. Co i jak by nie pisać nie sposób oddać całości uroku i piękna zaklętego w tym miejscu.
Urzekające baseny wód termalnych, saunarium i wnętrza rodem z „boskiego
olimpu” zapewniają RAJSKI wypoczynek PRESTIGE. Nowością 2018 jest Natural
SPA gdzie na terenie parku rozlokowano baseny ze stanowiskami masaży wodnych i perełkowych, celtyckie sauny, ścieżkę Dr. Kneippa i doznaniowe atrakcje..
Tepidarium, „Oceanarium”. Na miejscu leżaki oraz wiele miejsca do wypoczynku.
•

Zdrowe właściwości
wody z termalnych (gorących) źródeł „Afrodyty” w Rajeckich Teplicach poprzez
kąpiele i zabiegi odprężającą ciało i umysł. Oddziaływają regenerująco, zdrowotnie i profilaktycznie na niedomagania cywilizacyjne związane ze stresem, przemęczeniem (bóle stawów, kręgosłupa, bezsenność, migrena, nadciśnienie, alergie, nadwrażliwość, nerwy..) Dla naszych klientów korzystanie z wszystkich basenów wód termalnych, saun oraz fitness – GRATIS All Inclusive!
•

Atrakcje turystyczne
wprost z kurortu wiodą ścieżki w pobliskie góry, ruiny zamku i piękne plenery.
Samochodem warto odwiedzić pobliskie „Słowackie Betlejem”, „Zbójnicką Terchovą”, urocze Cicmany. Na miejscu i w pobliżu oznakowane trasy rowerowe,
pole do gry w golfa, wypożyczalnie sprzętu.. (materiały turystyczne GRATIS)
•

Wygodne zakwaterowanie
Kompleks AFRODYTA PALACE Część 4 gwiazdki: pokoje 2 osobowe z łazienką,
LCD TV-sat, lodówką, radiem, minibarem, suszarką do włosów i sejfem. Nowością jest możliwość zamieszkania w nieoficjalnej części 5 gwiazdkowej*
(SUPERIOR i De LUX) pokoje z nowym ekskluzywnym wyposażeniem, klimatyzacją, minibarem, suszarką do włosów i sejfem + „welcome drink”. Kompleks łączą
widokowe korytarze i tarasy. Swobodę poruszania zapewnia karta chipowa.
•

Smaczne wyżywienie (VIP)
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów
(płatne tylko napoje przy obiadokolacji). W pakiecie „Zdrowotnym” dodatkowo
obiady. Posiłki pełne wykwintnych smaków i elegancji. Sprawią przyjemność
ciesząc podniebienie i oczy prawdziwie królewską oprawą.
VIP - wypoczynek
AFRODYTA 2018 r.
część 4 gwiazdkowa:
część 5 gwiazdkowa*:

Zdrowotny

Relaks & Regeneracja

8 dni (7 nocy) 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy)
3695 zł/os.
3995 zł/os.

1745 zł/os.
1945 zł/os.

2195 zł/os.
2395 zł/os.

2595 zł/os.
2845 zł/os.

2895 zł/os.
3295 zł/os.

2995 zł/os.
3395 zł/os.

Cena zawiera:
• 3/4/5/6 lub 7 nocy (4-8 dni ) Kurort Wód Termalnych AFRODYTA PALAC
Informacja, sprawdzenie miejsc i rezerwacja:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!
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• komfortowy pokój w wybranej części (4 lub 5 gwiazdek)
• smaczne wyżywienie 2 lub 3x dziennie (szwedzkie stoły, wg wybranego pakietu)
• korzystanie z basenów termalnych (kryte i odkryte) – GRATIS All Inclusive
• świat saun (wiele saun do wyboru oraz rytuały) – GRATIS All Inclusive
• lakonium oraz wellness & SPA strefa wypoczynku – GRATIS All Inclusive
• Nowość: kryte i odkryte luksusowe „Natural SPA” – GRATIS All Inclusive
• Nowość: sauny (samodzielne chaty) rytuały i ręczniki – GRATIS All Inclusive
• Nowość: słoneczne i ocienione tarasy wypoczynkowe – GRATIS All Inclusive
• Nowość: strefa wypoczynku przy małym oceanarium – GRATIS All Inclusive
• Nowość: strefa regeneracji: „światło, muzyka, masaż” – GRATIS All Inclusive
• Nowość: „ścieżki zdrowia” (ciepło/zimno, Kneipa masaż) – GRATIS All Inclusive
• fitness centrum z trenerem (obowiązuje strój sportowy) – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, stanowiska masaży wonnych) – GRATIS All Inclusive
• wieczorny festiwal światła i dźwięku przy basenach – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach, programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
• szlafrok, ręczniki, kosmetyki hotelowe, Internet WI-FI
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW od chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• parkowanie samochodu na terenie monitorowanym
• przed wypoczynkiem pomocne Informatory turystyczne
• mapa dojazdu i atrakcji turystycznych
>> Zabiegi w pakiecie „Relaks & Regeneracja” (dorośli): • 4 dni (3 noce): 1x masaż zdrowotny/tradycyjny, 2x zabiegi wodne, 1x masaż mechaniczny. • 5 dni (4 noce): 1x masaż zdrowotny/tradycyjny, 3x zabiegi wodne, 1x masaż mechaniczny. • od 6 dni (od 5 nocy): konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów) 2x zabiegi/dzień (bez
niedzieli i świąt), wyżywienie 2x dziennie (śniadania oraz obiadokolacje – szwedzkie stoły.)
>> Zabiegi w pakiecie „Zdrowotny” (dorośli): • od 8 dni (od 7nocy): konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 3x zabiegi/dzień (bez niedzieli i świąt), wyżywienie 3x /dzień (szwedzki stół: śniadania, obiady i kolacje.)
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,9 €/dzień, pokój jednoosobowy +30%.
Możliwy przejazd zorganizowany z Katowic, Bielska, Zabrza i Gliwic +295 zł/os.
Zniżki: dziecko do lat 3 - GRATIS, do lat 12 na dostawce -50%. Dorosły na dostawce -25%,
karta „Family Tour®” -50 zł, wczesna rezerwacja >35 dni -2%.
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