Markowy pakiet zdrowego wypoczynku przy goracych źródłach®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie wolnych miejsc tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

wSPAniały, zdrowy wypoczynek
w KURORCIE wód termalnych
Słowacja – BOJNICE | (do 30.04.2019)
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)
Kurort Bojnice - ulokowany w malowniczym parku, pośród
drzew i naturalnych ciepłych źródeł. Parę kroków od bajkowego zamku, starówki, ZOO, jaskiń praczłowieka. Zdrowe
właściwości tutejszych wód termalnych sławione są od wieków, jako przywracające siły i energię. Wypoczywać będziemy w głównym
Resorcie (kompleksie): hotel, wyżywienie, baseny termalne (kryte i odkryty), zabiegi.. – wszystko pod jednym dachem!
•

Zdrowe właściwości
miejscowe wody termalne, indywidualnie dobrane zabiegi, czysta natura
i mikroklimat odprężają oraz regenerują zarówno ciało jak i umysł. Wypoczywając jednocześnie wygramy z dolegliwościami cywilizacyjnymi i
reumatycznymi (uczucie przemęczenia, migrena, bezsenność, bóle stawów,
pleców, artroza i wiele innych) Baseny termalne GRATIS All Inclusive
•

Pakiet zabiegów w cenie
zawiera 3-4x zabiegi dziennie dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia i
oczekiwań (zabiegi ustalane są podczas konsultacji ze specjalistą w pierwszym
roboczym dniu pobytu). W ramach pakietu zabiegi: Lecznicze – poprawiające
stan zdrowia, Revitalise™ – regenerujące siły oraz przywracające stan harmonii,
Rekreacyjne - zapewniają wypoczynek i poprawę samopoczucia! Specjaliści
łączą je i dopasowują, aby były najkorzystniejsze dla naszego zdrowia
•

Atrakcje turystyczne oraz SKI
bajkowy zamek pełen skarbów z różnych epok i stron świata, jaskinie praczłowieka (można zwiedzać), piękne ZOO, zabytkowa starówka, parki angielskie
oraz ścieżki spacerowe. W regionie: ZWOLEŃSKI ZAMEK, skansen Wilkolinec
(UNESCO). SKIparki: Donovale, Poruba, Jonska Dolina, Skalka.. zapewniają doskonałe warunki narciarskie i infrastrukturę.. (więcej info z Voucherem)
•

Wygodne zakwaterowanie
w dwóch komfortowych hotelach o wysokim standardzie 3 i 4 gwiazdki (Lysec/Mier/Borina). Obiekty połączone z sobą i kompleksem „AQUA-termalnym”
tworząc całość! Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką, lodówką, TV-sat, radiem i tel.
(możliwa dostawka). Własne centrum leczniczo-zabiegowe oraz całoroczne
baseny termalne (naturalna woda termalna 27-38oC) - GRATIS All Inclusive.
•

Smaczne wyżywienie
pełne 3x dziennie (śniadania – szwedzkie stoły, obiad i kolacja wybór z menu
dnia polecanego od szefa kuchni + bufet sałatkowy). Możliwe specjalne diety.
UWAGA - kurort przyjmuje tylko osoby pełnoletnie!
Zdrowy wypoczynek BOJNICE
część 3 gwiazdkowa:
część 4 gwiazdkowa:
(nowa cena/stara cena)

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1195 zł/os.
1345 zł/os.
1445 zł/os.

1495 zł/os.
1545 zł/os.
1845 zł/os.

1745 zł/os.
1845 zł/os.
1945 zł/os.

1895 zł/os.
1995 zł/os.
2245 zł/os.

2145 zł/os.
2245 zł/os.
2445 zł/os.

Cena zawiera:
• 3/4/5/6 lub 7 nocy (4-8 dni) Kurort Termal Health BOJNICE (część 3 lub 4 gwiazdki)
• wygodny pokój dwuosobowy w wybranej części (główny Resort)
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!
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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w kurorcie wód termalnych.. BOJNICE (do 30.04.2019)

• pełne wyżywienie (3x dziennie: śniadania, obiady, kolacje)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
• 3-4x zabiegi na pełny dzień pobytu (oprócz niedzieli lub świąt)
• korzystanie z basenów termalnych wód przy hotelu – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z leżaków i infrastruktury rekreacyjnej – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach i wodnym aerobiku – GRATIS All Inclusive
• dla zainteresowanych spacery z trenerem nordic walking – GRATIS All Inclusive
• szlafrok na czas wypoczynku, suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe
• możliwość udziału w programie kulturalno-rozrywkowym
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• ubezpieczenie: zdrowie & turystyka KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem zestaw materiałów informacyjno – turystycznych (z Voucherem)
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (1 €/os./dzień) i parkingowej (14 €/tydzień - parking dozorowany!) Pokój
jednoosobowy +40% (cześć 4*), pokój 1 osobowy +25% (część 3*), apartament dla 2 os +45%. Przejazd tam i z
powrotem z Katowic +295 zł/os.
Zniżki: dostawka –100 zł. Karta Family TOUR® –45 zł. Wczesna rezerwacja >35 dni –2%.

Liczba miejsc ograniczona!
Sprawdź dostępność w interesującym terminie, rezerwuj
i Cieszcie się wypoczynkiem z korzyścią dla zdrowia!

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

