SŁOWACJA – dobroczynny wypoczynek przy GORĄCYCH Źródłach Family TOUR®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja tel: 33-853-2075 mobile: 53-43-43-500

Komfortowy, odprężający ciało i umysł
wypoczynek w Oazie wód termalnych
Słowacja – POPRAD |sezon 2022 (z przejazdem)
Pakiet/turnus: 5-8 dni (4 - 7 nocy)

Z jakich miast wyjeżdżamy?
Wypoczynek zawiera przejazd w obie strony z Katowic, Zabrza,
Gliwic, Tychów, Żor, Bielska (oraz na trasie do granicy)
Kiedy?
W dowolnym terminie po potwierdzeniu dostępności wolnych miejsc
Informacja i rezerwacja tel. 33-853-2075 Mobil. 53-43-43-500
Ramowy program wypoczynku:
- wyjazd z wybranego miasta (rano), przejazd, zakwaterowanie w
wygodnym pokoju (opis poniżej w ofercie). Komfortowy wypoczynek z
wszystkimi atrakcjami w cenie (baseny, sauny, fitness i wiele więcej)!
Wyjazd w ostatnim dniu około południa, przyjazd do miasta wyjazdu godz. 16.00
– 18.00
wSPAniały, odprężający ciało i umysł wypoczynek
Są takie miejsca na świecie, z których aż nie chce się wyjeżdżać. Nabieramy tam
nieopisanych sił na kolejne tygodnie pracy. W niczym niezakłóconym błogim
odpoczynku, w pełni relaksujemy oraz regenerujemy się psychicznie i fizycznie.
Zapraszamy Państwa właśnie do takiego wypoczynku i miejsca.
Poprad - piękna okolica i cudowne widoki – tatrzańskie granie na wyciągnięcie
ręki. Zwany „Stolicą Tatr” i „Bramą Słowackiego RAJU”, co dobitnie świadczy o
znaczeniu i atrakcyjności! Gwarantuje piękne krajobrazy i wypoczynek.
 Baseny Termalne (wprost ze źródła)
błogosławione właściwości miejscowych wód termalnych znane są od wieków!
Kąpiele w nich pozwalają szybko zregenerować siły i rozładować stres. Działają
leczniczo i uodparniająco przy niedomaganiach cywilizacyjnych spowodowanych
przemęczeniem oraz reumatycznych związanych z pracą i brakiem ruchu.
 Thermal Resort
to obecnie jeden z najnowocześniejszych obiektów Słowacji. Z pewnością
najbardziej komfortowy, całoroczny kompleks krytych i odkrytych basenów oraz
atrakcji wód termalnych u podnóża Tatr. Czekają tu: baseny, sauny, fitness,
Wellness, masaże, huśtawki, zjeżdżalnie, wodne barki, leżaki, place zabaw…
Wszystkie atrakcje począwszy od kąpieli termalnych, nowoczesny „świata Saun”
(Fire & Water®) aż po fitness i Laserowe SHOW dla naszych klientów korzystanie
GRATIS - All Inclusive. Odpłatnie tylko krioterapia i masaże!
 Certyfikaty, nagrody, gwarancje
„kompleks” zdobywa wiele nagród i wyróżnień, gwarantując najwyższą, jakość.
Najcenniejszym jest tytuł „Ekologicznego First CLASS” przyznany przez ,,World´s
Leading Green Resort” za system „świetlnej”- ochrony naturalnej czystości wody.


Atrakcje turystyczne
W odległości 500 metrów stare miasto „Spiska Sobota” z zabytkami UNESCO.
Lokalizacja zapewnia podziwianie uroku Tatr oraz odkrywania Słowackiego Raju.
Blisko Spiski Hrad, Levocza, jaskinie. 500 metrów do stacja kolejki
wąskotorowej, którą szybko i tanio dotrzemy do każdej miejscowości w Tatrach,
przy hotelu przystanek autobusowy.. (Pomocne inf. GRATIS)
Informacja, sprawdzenie miejsc i rezerwacja:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.
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Odprężający ciało i umysł wypoczynek w Oazie wód termalnych POPRAD (z przejazdem)

 Komfortowe zakwaterowanie
w dwóch hotelach o wysokim standardzie 3 i 4 gwiazdek! Pokój 2- osobowy
funkcjonalnie wyposażony z łazienką, TV-sat, tel. mini barkiem, szlafrokami,
możliwością dostawki w pokoju także bezprzewodowy czajnik oraz zestaw do
przygotowania kawy i herbaty Gratis! Cześć 4 gwiazdkowa jest bezpośrednio
połączona z kompleksem „AQUA-termalnym” – przejście do basenów, wellness i
spa w szlafroku część 3 gwiazdkowa to Depadance (80 m). Dla naszych klientów
nieograniczone korzystanie z basenów termalnych i atrakcji: GRATIS All Inclusive
.
 Smaczne wyżywienie „Klasy VIP”: 2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w
postaci bogatych „szwedzkich stołów” (nie zawiera napoi przy obiadokolacji)!
wSPAniały, zdrowy wypoczynek
Termy POPRAD (z przejazdem)

w części 3 gwiazdkowej:
w części 4 gwiazdkowej:

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2435 zł/os.

2765 zł/os.

2935 zł/os.

3065 zł/os.

25355 zł/os.

2865 zł/os.

3035 zł/os.

3165 zł/os.

Cena zawiera:
• przejazd w obie strony z Katowic, Zabrza, Gliwic, Tychów, Żor, Bielska (zabieramy też na trasie)
• 5/6/7 lub 8 dni (4-7 nocy) Thermal Hotel/Resort in Poprad (3 lub 4 gwiazdki)
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• wszystkie kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive
• nowoczesny świat saun z wieloma saunami do wyboru - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w ceremoniach w saunach i okrycie - GRATIS All Inclusive
• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki wodne..) - GRATIS All Inclusive
• wellness SPA „Fire & Water”: strefy relaksu i odnowy - GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive
• kryty pełnowymiarowy (Olimpijski) basen pływacki - GRATIS All Inclusive
• place zabaw, wodna wyspa "piracki statek", tarasy - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach i konkursach - GRATIS All Inclusive
• codziennie festiwal światła – „Laserowe SHOV” - GRATIS All Inclusive
• Internet w pokojach (łącze kablowe/ Wi-FI) oraz WI-FI w lobby barze
• szlafrok na czas wypoczynku, w pokoju Kawa & Herbata GRATIS
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid-19
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wyjazdem pomocne materiały informacyjno – turystyczne
Cena nie zawiera: opłata klimatyczna 0,7 Euro/dorosły/dzień, pokój jednoosobowy +70%, apartament + 50%.
Zniżki: dziecko do lat 6 – Gratis. Dostawka dla dziecka do lat 18 -25%, Drugi pokój dla dzieci -10%. Dorosły na
dostawce –15%, wczesna rezerwacja (>35dni) -2%.
*Wszystkie usługi dostępne w zakresie zgodnym
z aktualnymi przepisami o zwalczaniu pandemii COVID-19.

Informacja, sprawdzenie miejsc i rezerwacja:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.

