Słowacja – gorące źródła to nasza specjalność! Family TOUR®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Informacja, sprawdzenie miejsc i rezerwacja tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

Kompleksowy, Zdrowy Wypoczynek
w Kurorcie/Uzdrowisku wód termalnych
Słowacja – BOJNICE | Sezon 2018
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Bojnice, w słonecznej cichej dolinie, otoczonej lasami leży
niezwykły kurort. Słynny z bajkowego zamku, jaskiń, parków
oraz przede wszystkim z dobroczynnych wód termalnych i
opieki zapewniającej wSPAniały, komfortowy wypoczynek z
korzyścią dla zdrowia (wszystko na miejscu). Zakosztujemy Skarbów
NATURY, ciesząc oczy scenerią, duszę szumem drzew i śpiewem ptaków.
Ciało pieszcząc i regenerując wodą termalną i łagodnymi masażami.
•

Właściwości zdrowotne
wyjątkowe „hipotoniczne” (zdrowe) wody termalne oraz indywidualnie
dobrane zabiegi sprawiają, iż odzyskujemy siły oraz nabieramy energii.
Polecane przez ekspertów przy niedomaganiach cywilizacyjnych i
reumatycznych spowodowanych stresem, przepracowaniem, „siedzącym
trybem życia” (bóle i dolegliwości reumatyczne, migreny, bezsenność,
chroniczne zmęczenie, uleganie nałogom, depresja, alergie..)
•

Kompleksowy pakiet
zawiera 3-4x zabiegi dziennie dostosowane indywidualnie do stanu zdrowia
i Państwa 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 do indywidualnych potrzeb! Baseny termalne
dla naszych klientów – GRATIS All Inclusive.
•

Atrakcje turystyczne
bajkowy zamek z jaskinią, zabytkowa starówka, ZOO, park z gorącymi źródłami,
jaskinie „praczłowieka”, oznakowane ścieżki i szlaki.. W pobliżu do odkrycia
dawne kopalnie, obserwatorium astronomiczne, pole golfowe z infrastrukturą,
malownicze góry i wiele więcej.. (pomocne informatory GRATIS z Voucherem).
•

Wygodne zakwaterowanie
kurort/uzdrowisko BOJNICE, kompleks o wysokim standardzie: 3 i 4 gwiazdki
(Lysec/Mier/Banik). Pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką, TV-sat, radiem, minibarem
i tel. (możliwa dostawka). Na miejscu własne centrum leczniczo/medyczno/zabiegowe i baseny termalne ze
stanowiskami masaży wodnych (dla klientów Family Tour®) GRATIS All Inclusive!
•

Smaczne wyżywienie
pełne 3x dziennie! (śniadania – szwedzkie stoły, obiad i kolacja wybór z menu – pyszne potrawy + bufet
sałatkowy). Na życzenie diety specjalne.
UWAGA – kurort przyjmuje tylko osoby pełnoletnie!
Zdrowy wypoczynek
Kurort Bojnice 2018
w części 3 gwiazdkowej:
w części 4 gwiazdkowej:

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

1245 zł/os.
1375 zł/os.

1595 zł/os.
1695 zł/os.

PROMOCJA

PROMOCJA

PROMOCJA

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1895 zł/os.
1995 zł/os.

1995 zł/os.
2095 zł/os.

2245 zł/os.
2345 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Kurort/Uzdrowisko TERMY BOJNICE (część 3 lub 4 gwiazdki)
• pełne wyżywienie (3x dziennie: śniadania, obiady, kolacje)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc, rezerwacja  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!
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• 3-4x zabiegi na pełny dzień pobytu (oprócz niedzieli i 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
• pakiety ubezpieczeniowe: zdrowotny 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%.
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