wSPAniały, zdrowy wypoczynek - Słowacja | 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

wSPAniały, komfortowy, wypoczynek
w Oazie dobroczynnych wód termalnych
Słowacja – PATINCE RESORT**** | Wiosna (do 28.06. 2019 r)
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

PATINCE – urokliwa Oaza na południu Słowacji. Słynna z
największej w kraju liczby słonecznych dni oraz dobroczynnych
wód termalnych w czystej Naturze. Pakiet zapewnia wSPAniały
komfortowy wypoczynek z korzyścią dla zdrowia! Korzystanie z
basenów termalnych, świata saun (saunarium), jacuzzi, leżaki. Skorzystamy
także z masaży i zabiegów Health/Beauty w nowoczesnej akademii SPA.
• Dobroczynne właściwości
wody termalne Patince odkryli i docenili Legioniści Rzymscy czerpiąc z nich
zdrowie, energię i radość. Wg ekspertów i gości kąpiele w tutejszej wodzie
termalnej szybko likwidują stres i zmęczenie, pomagają zachować radość
życia, wzmacniają odporność na niedomagania cywilizacyjne serca i całego
układu krążenia. Goście chwalą kąpiele w tutejszej wodzie termalnej także
jako cudowny relaks łagodzący niedomagania reumatyczne związane z pracą.
• Thermal RESORT Patince
nowoczesny Kompleks / Resort zaprojektowany w stylu wellness (wszystko)
Zapewnia komfortowy wypoczynek z dala od miasta i przemysłu. Czekają na nas
wygodne (duże) pokoje, pyszne wyżywienie, baseny termalne z stanowiskami
masaży wodnych oraz cichymi zakolami, grzybkami wodnymi i rwącą rzeką,
jaskinią. Do tego jacuzzi, place zabaw i basen dziecięcy oraz sauny i fitness!
• Atrakcje turystyczne
w pobliżu wiele ciekawostek świadczących o burzliwej i ciekawej historii tych
ziem! Udostępnione wykopaliska na terenie „obozu rzymskiego”, Komarno
„niezdobyte fortyfikacje”, Sturovo „widok jak z bajki”, piwnice winiarskie,
browar (złoty Bażant), zamek „Wyszehrad”, malownicze miasto artystów
„Szentendre” aż po Budapeszt (Pomocne materiały turystyczne – GRATIS)
• Komfortowe zakwaterowanie
Nowoczesny Kompleks Wellness Thermal/RESORT****. Pokój: -1 lub -2 osobowy
z łazienką, klimatyzacją, TV-sat, suszarką do włosów, sejfem, minibarem, tel.
Internet WI-FI (możliwa 1 lub 2 dostawki). Zakwaterowanie tworzy całość
(kompleks, pod jednym dachem) z basenami termalnymi, wodnymi atrakcjami,
saunami, gabinetami masaży i SPA. Baseny termalne, sauny, fitness.. wszystkie
atrakcje dla naszych klientów GRATIS ALL Inclusive!
• Smaczne wyżywienie VIP
2x dziennie w postaci śniadań oraz obiadokolacji w formie „szwedzkich stołów”
Plus słodkie bufety oraz dni przysmaków kuchni Regionalnej (płatne tylko
napoje przy obiadokolacji).
PATINCE wSPAniały wypoczynek
Thermal/RESORT****

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1095 zł/os.

1245 zł/os.

1445 zł/os.

1595 zł/os.

1795 zł/os.

Dla wypoczynku do 26 Czerwca 2019 (oprócz Wielkanocy)

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Patince Wellness Thermal/RESORT****
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• korzystanie z wszystkich basenów wód termalnych - GRATIS All inclusive
• korzystanie ze „świata saun”, jacuzzi, tepidarium.. - GRATIS All inclusive
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• fitness centrum, place zabaw, nocna kąpiel (piątek) - GRATIS All inclusive
• stanowiska masaży i biczów wodnych w basenach - GRATIS All inclusive
• infrastruktura (tarasy, leżaki, zjeżdżalnie wodne..) - GRATIS All inclusive
• możliwość udziału w animacjach i AQUA Aerobiku - GRATIS All inclusive
• Voucher 10 EURO wartość do wykorzystania na dowolne zabiegi
• Voucher Welcam Drink do wykorzystania w dowolnym momencie
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe, suszarka do włosów
• Internet WI-FI w pokoju i lobby barze, całodobowa recepcja
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• parkowanie samochodu przy hotelu (teren dozorowany)
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Dodatkowo w cenie wypoczynku:
• 4 dni (3 noce): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż klasyczny (20 min), 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x
zabieg kosmetyczny z maseczką czekoladową.
• 5 dni (4 noce): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż klasyczny (20 min), 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x
zabieg kosmetyczny z maseczką czekoladową, 1x relaksujący masaż wodny lawendowy, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry.
• 6 dni (5 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż klasyczny (20 min), 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x
zabieg kosmetyczny z maseczką czekoladową, 1x relaksujący masaż wodny lawendowy, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur (rybki Gara Rufa).
• 7 dni (6 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż klasyczny (20 min), 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x
zabieg kosmetyczny z maseczką czekoladową, 1x relaksujący masaż wodny lawendowy, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur (rybki Gara Rufa), 1x Tajski Masarz „Siódme niebo”
• 8 dni (7 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż klasyczny (20 min), 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x
zabieg kosmetyczny z maseczką czekoladową, 1x relaksujący masaż wodny lawendowy, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur (rybki Gara Rufa), 1x Tajski Masarz „Siódme niebo”,
1x aromatyczny peeling + relaksujący masaż całego ciała z wyborem 3 zapachów (50 min)
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,82 €/os/dzień, pokój jednoosobowy +20%, Superior (2-4 os.) +25%.
Usługi (zabiegi) dodatkowe i vouchery – tylko dla dorosłych.
Zniżki: dzieci do lat 6 - GRATIS do lat 12 na dostawce -50%. Młodzież lub dorosły na dostawce -15%, karta Family
TOUR® -45 zł. W pakiecie 3-5 dni bon 10 Euro do wykorzystania na zabiegi. Wczesna rezerwacja -2%.
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