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wSPAniały, komfortowy, ZDROWY weekend  
w Oazie dobroczynnych wód termalnych  
Słowacja – PATINCE RESORT**** 2023 

(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 
 

PATINCE OAZA spokoju i zdrowego wypoczynku! 

Słynna są z ciepłego, słonecznego mikroklimatu i 

gorących źródeł dobroczynnych wód termalnych – 

zapewniających relaks, odprężenie oraz regenerację 

ciała i umysłu z dużą korzyścią dla zdrowia!! 
 

Dobroczynne właściwości 
tutejsze źródła już tysiąc lat temu odkryli Rzymscy Legioniści doceniając 
ich dobroczynne działanie. Nauka i medycyna potwierdziły, iż kąpiel w 
"patińskiej" wodzie termalnej regeneruje i leczy serce oraz układ krążenia, 
usuwa bóle reumatyczne oraz stres! Poprawia odporność na dolegliwości 
cywilizacyjne spowodowane pracą i zanieczyszczeniem środowiska. 
 

Thermal RESORT Patince  
zapewnia komfortowy wypoczynek z dala od miasta. Czekają wygodne (duże) 
pokoje, pyszne jedzenie, baseny termalnych wód ze stanowiskami masaży 
wodnych i perełkowych. Jest basen radosnej zabawy nazywany rwącą rzeką, jest 
jaskinia skarbów i ciche zakola. Do tego jacuzzi, place zabaw i basen dziecięcy 

oraz dobry świat sauny i fitness. Leżaki Gratis! 
 

Turystyczne atrakcje  
w pobliżu wiele ciekawostek świadczących o burzliwej i ciekawej historii tych 
ziem! Wykopaliska „obozu rzymskiego”, Komarno „niezdobyta forteca”, Sturovo 
„widok z bajki”, piwnice winiarskie, browar (złoty Bażant), zamek „Wyszehrad”, 
miasteczko artystów „Szentendre”, po Budapeszt (materiały turystyczne – GRATIS) 
 
Komfortowe zakwaterowanie 
Thermal/Wellness RESORT**** & SPA. Pokój: -1 lub -2 osobowy z łazienką, 
klimatyzacją, TV-sat, suszarką do włosów, sejfem, minibarem, tel. Internet WI-FI, 
balkon (1 lub 2 dostawki). Tworzy całość z basenami termalnych wód, saunami 
oraz fitness centrum. Własne centrum zabiegów SPA oraz Beauty. Dla naszych 
klientów: wszystkie baseny (termy), sauny i fitness - GRATIS ALL Inclusive! 
 

Smaczne wyżywienie VIP 
2x dziennie w postaci śniadań oraz obiadokolacji w formie „szwedzkich stołów” 
Plus słodkie bufety oraz dni przysmaków kuchni Regionalnych (płatne tylko 
napoje przy obiadokolacji). 

 

PATINCE wSPAniały  

Wypoczynek 2023 
5 dni (4 noce) 4 dni (3 noce) 3 dni (2 noce) 

Thermal/Wellness RESORT**** 1495 zł/os. 1245 zł/os. 1095 zł/os. 

wSPAniały weekend - Zima / Wiosna 2023 - Oferta specjalna! 
 

Cena zawiera: 

• 3 / 4 lub 5 dni (2-4 noce) Thermal/Wellness RESORT**** & SPA PATINCE 

• 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 

• fitness centrum, place zabaw, nocna kąpiel (piątek) - GRATIS All inclusive 
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• 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 

• 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 

• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna  

• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

• parkowanie samochodu przy hotelu (teren dozorowany) 

• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych 

• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 

 

Cena nie zawiera 

opłaty klimatycznej 0,82 €/os/dzień, pokój jednoosobowy +45%, Superior (2-4 os.) +25%.  

 

Zniżki 

dziecko do lat 6 - GRATIS do lat 12 na dostawce -50%. Młodzież lub dorosły na dostawce -15%,  

wczesna rezerwacja -2%.  


