Biuro Zdrowych Podróży Family TOUR i King SPA®
Konto bankowe: 95 1140 2004 0000 3002 5142 1586
Sprawdzenie dostępności i rezerwacja tel: 33-853-2075 mobile: 53-43-43-500

Zimowe wakacje w górskiej Oazie, blisko SKI parku
- Komfortowe odprężenie ciała i umysłu (dla zdrowia)
Słowacja – TATRY Stara Leśna | Zima 2023
(dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Majestatyczne TATRY oraz SKI parki na wyciągnięcie ręki, Wellness
atrakcje na miejscu! Komfortowy wypoczynek ciała i umysłu w
górskim mikroklimacie z arcybogatym możliwościami narciarstwa i
relaksu Wellness & SPA. Z dala od tłumów, blisko bajkowych o tej
porze roku szczytów gór, ciekawostek, tras narciarskich i saneczkowych.
ZDROWE ODPRĘŻENIE
czysty mikroklimat, wycieczki oraz korzystanie z własnego Wellness-AquaSPA szybko regeneruje siły, odpręża ciało i umysł, usuwa stres i
niedomagania cywilizacyjne, wzmacnia odporność i siły witalne!
AQUA & Wellness SPA
Całoroczny kryty basen strefowy z obsługiwanym przez barmanów barkiem
(woda 33 oC własne źródło). Świat Saun i Wellness (fińska, parowa, „Infra”,
tatrzańska, tepidarium..) jacuzzi, pokój relaksacyjny, basen chłodzący, leżaki,
fitness centrum (siłownia) wszystko pod jednym dachem! Dla naszych klientów
GRATIS All Inclusive (płatne tylko masaże i jacuzzi na dachu Horyzont)
Atrakcje turystyczne
Podziwiane uroku Tatr, wycieczki oznakowanymi trasami. Blisko (5 km) zaliczane
do najlepszych trasy narciarskie, snowboardowe i saneczkowe Łomnicy i
Smokovca (wspólny SKIpas) z bajeczną infrastrukturą i SKI-busem. Turystycznie
warto poznać Słowacki Raj, zobaczyć Spiski Hrad, itd. (Informator - GRATIS)
Komfortowe zakwaterowanie
w położonych niedaleko siebie zapewniających komfort i wygodę: Resortach
HILLS’ i HORYZONT****. Pokój 1- lub 2- osobowy, nowocześnie wyposażony z
łazienką, TV-sat, tel. mini barem, szlafrokami, suszarką do włosów, WI-FI
(możliwa dostawka). Pokoje z górskimi akcentami DĘBU i SKALNYCH GRANI! Na
miejscu Wellness AQUA centrum z basenem wielostrefowym, jacuzzi i leżakami
oraz bogate saunarium (sauny, tepidarium, strefa ciszy, gabinety masaży, itp.)
plus fitness centrum – wszystko pod jednym dachem - dojście w szlafroku!
Wyżywienie „Klasy VIP”
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w postaci „szwedzkich stołów” z
daniami ciepłymi (mięsa, zupy, ryby..), zakąski, owoce sery, ciasta i desery..
(płatne tylko napoje przy obiadokolacji)
TATRY - STARA LEŚNA 2023

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

1395 zł/os.
1695 zł/os.
2095 zł/os.
2295 zł/os.
Resort SPA HILLS’****
1445 zł/os.
1795 zł/os.
2145 zł/os.
2345 zł/os.
Luxury Resort HORYZONT****
Dla naszych klientów AQUA SPA & Wellness – GRATIS All Inclusive – PROMOCJA Zima 2023

8 dni (7 nocy)
2395 zł/os.
2445 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Komfort Resort HILLS/Horyzont**** (TATRY/Stara Leśna)
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• korzystanie z AQUA (wielostrefowy basen + Jacuzzi, leżaki) - GRATIS All Inclusive
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ZIMA 2023 – odprężająco, odstresowujący wellness wypoczynek w górach! Stara LEŚNA

• korzystanie z saunarium wraz z ceremoniami i tepidarium - GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach, zabawach, eventach.. - GRATIS All Inclusive
• słoneczny taras z leżakami, stanowiska masażu wodnego - GRATIS All Inclusive
• korzystanie z "Narciarni" (przechowalnia i suszarnia sprzętu) - GRATIS All Inclusive
• w pokoju zestaw do przygotowania Kawy & Herbaty - GRATIS
• szlafrok (dla dorosłych) na czas wypoczynku, suszarka do włosów
• Internet WI-FI w pokoju lobby barze, Informacja Turystyczna w Recepcji
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• ubezpieczenie turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL + NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
• parkowanie samochodu przy hotelu (teren dozorowany)
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera
opłata klimatyczna 1 Euro/osoba dorosła/dzień, ewentualne masaże, Jacuzzi na dachu budynku!
Tanie SKI-busy z drogi przy obiektach, możliwy także dojazd do każdego SKI centrum kolejką wąskotorową.
Zniżki
dziecko do lat 6 - Gratis. Wczesna rezerwacja (>35dni) -2%.
PROMOCJA

RABAT -40%:

Bilet wstępu/korzystanie Aquaparku Termalnych Wód „AQUACITY” Poprad. Aby

skorzystać z RABATU należy zakupić bilet w recepcji Naszego hotelu. Wypoczynek w AQUAPARKU warto połączyć
z wycieczką do pobliskiego Słowackiego RAJU, Spiskiego HRADU, Levoczy, Spiskiej Soboty (ostatnie trzy są
wpisane na listę skarbów UNESCO.)
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