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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w
kurorcie wód mineralno/termalnych
Słowacja – LUCKY 2018 r.
(Dojazd własny/blisko granicy)

Kurort LUCKY: Oaza spokoju i regeneracji, malowniczo położona w dolinie Małej FATRY (blisko Polski). Miejscowe wody termalne od wieków słynną z błogosławionych właściwości,
wsparte zabiegami zapewniają regenerację, odprężenie oraz
ochronę przed niedomaganiami cywilizacyjnymi. Wypoczywać będziemy w
głównym Resorcie (kompleksie): hotel, baseny wód termalnych, saunarium,
gabinety zabiegowe, wellness i SPA – wszystko pod jednym dachem!
 Wody termalne / mikroklimat

Wody mineralno - termalne (siarczanowo-wodorowęglanowe oraz magnezowo-selenowe). Naturalnie zdrowe, zalecane przy niedomaganiach reumatycznych, cywilizacyjnych i kobiecych. W zabiegach poza wodą termalną używa się borowin i balneologii. Klimat posiada cechy regenerujące i przeciwdziałające niedomaganiom alergicznym i przeziębieniom.
 Właściwości zdrowotne

kąpiele w miejscowych wodach mineralno-termalnych regenerują, przywracają
energię oraz witalność. Pomagają wygrać z niedomaganiami cywilizacyjnymi
związanymi ze stresem, szybkim trybem życia, zanieczyszczeniem środowiska..
 THERMAL AQUA - VITAL PARK
całoroczny kompleks basenów termalnych (22–38 °C). W basenach liczne atrakcje (fotele masujące, leżaki wodne, gejzery, bicze wodne..). Nowe wellness centrum ze „światem saun” i jacuzzi, przy basenach leżaki. Korzystanie z basenów
termalnych, wellness oraz saun dla naszych klientów – GRATIS All Inclusive.
 Atrakcje turystyczne

przez kurort przebiegają szlaki turystyczne, na miejscu piękny park, wodospady.
Dysponując samochodem warto odkryć pobliskie ruiny średniowiecznych zamków LIKAVA i STARY HRAD, najpiękniejsze na Słowacji jaskinie Demanovske,
wpisany na listy UNESCO Vilkolinec i kościółek templariuszy.. (informatory GRATIS).
 Wygodne zakwaterowanie

Pokoje 1 i 2 osobowe z łazienką (ręczniki, kosmetyki), TV-sat, lodówką, radiem i
tel. (możliwe dostawki). Niektóre posiadają balkon lub taras (Apartament nieco
większy z nowym wyposażeniem). Obiekt zapewnia wysoki standard wypoczynku: baza zabiegowa, konsultacje lekarskie, smaczne wyżywienie (w formie
szwedzkich stołów), własne baseny z wodą termalną – wszystko na miejscu!
Wybierz odpowiadający PAKIET:
A) „Wypoczynek & Regeneracja” zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania oraz
obiadokolacje (szwedzkie stoły), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 1 zabieg/ na pełny dzień. Korzystanie z krytych i odkrytych basenów termalnych wód, świata saun (kilka do wyboru) oraz leżaków.
B) „Zdrowotny” zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady i kolacje
(szwedzkie stoły), konsultacja lekarza specjalisty, 2x zabiegi/ na pełny dzień (oprócz niedzieli lub świąt). Korzystanie z krytych i odkrytych basenów termalnych wód, jacuzzi, „świata saun” (kilka do wyboru) oraz leżaków.
Wybrany Pakiet:
Kurort LUCKY 2018
Standard PLUS:
Apartament:

Zdrowotny

Wypoczynek & Regeneracja

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2045 zł/os.
2195 zł/os.

2345 zł/os.
2495 zł/os.

1295 zł/os.
1595 zł/os.

1495 zł/os.
1845 zł/os.

1695 zł/os.
2145 zł/os.

1895 zł/os.
2455 zł/os.
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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w kurorcie wód termalnych - LUCKY zima 2018 r. (Słowacja)

Cena zawiera:
• 3/4/5/6 lub 7 nocy (4-8 dni) Termalny Kurort LUCKY
• wygodny pokój dwuosobowy (S. Plus lub Apartament)
• smaczne wyżywienie 2 lub 3x dziennie (wg pakietu, szwedzkie stoły)
• baseny termalne (kryte i odkryte)oraz wodne atrakcje – GRATIS All Inclusive
• „świat saun” (w tym fińska, parowa, aromaterapia..) – GRATIS All Inclusive
• nowe odkryte wellness & SPA centrum (kryto-odkryte) – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, stanowiska masaży, plac zabaw) – GRATIS All Inclusive
• Jacuzzi pod gołym niebem z sauną i basenem chłodzącym – GRATIS All Inclusive
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
Zabiegi w cenie wypoczynku (dla dorosłych):
• pakiet „Relaks, Wypoczynek & Regeneracja”: 1x zabieg/ na pełny dzień
• pakiet „Zdrowotny”: 2x zabiegi/ na pełny dzień
• możliwość udziału w animacjach i programie kulturalnym
• szlafrok na czas wypoczynku, Internet WI-FI (lobby bar)
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiety ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• bezpieczne parkowanie samochodu
• przed wypoczynkiem pomocne informacje turystyczne
• mapa samochodowa z planem atrakcji
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1 € /dorosły/dzień, pokój jednoosobowy +20%. SKI-BUSY (tanie lub bezpłatne) kursują bezpośrednio z kurortu. Dla zainteresowanych przejazd w obie strony z Katowic +295 zł/os.
Zniżki: dziecko do lat 5 GRATIS, do lat 12 -30%. Dorosły na dostawce -10%, Karta Family Tour® –50 zł, wczesna
rezerwacja (>35 dni) -2%.
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