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

wSPAniałe zdrowe ŚWIĘTA (BOŻE NARODZENIE)
w kurorcie wód termalnych i borowin
Słowacja - Trencanske TEPLICE 2022 r.
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Trencanske Teplice kurort/uzdrowisko w centralnej
Słowacji. Wyjątkowe SKARBY Matki Natury! Woda o
idealnej temperaturze do kąpieli i zabiegów oraz
siarkowe borowiny zaliczane do najlepszych w Europie.
Wartością dodaną jest personel doświadczonych lekarzy i
fizykoterapeutów oraz komfortowe zakwaterowanie!
Wody termalne i borowiny
kurort korzysta z aż 5 źródeł leczniczych wód termalnych o
temperaturze 37.7 - 39 oC zawierających magnez, wapń, węgiel,
siarkę, lit oraz wiele innych dobroczynnych minerałów, pierwiastków
i „gaz źródlany”. W zabiegach łączą się w indywidualną kurację poprawiającą
zdrowie, kondycję i samopoczucie z pozytywnym efektem!
Właściwości zdrowotne
specjaliści zalecają wypoczynek w kurorcie Trencanske TEPLICE, jako skuteczne
lekarstwo na niedomagania reumatyczne (bóle pleców, stawów, stwardnienia,
kłopoty aparatu ruchu), dolegliwości cywilizacyjne spowodowane pracą, stresem
i zanieczyszczeniem środowiska (bezsenność, cukrzyca, uleganie nałogom..)
Turystyczne atrakcje
na miejscu ciekawe zabytki związane z wielowiekową tradycją kurortu (kasztele,
baseny, Hamman), parki i ścieżki turystyczne. Dysponując samochodem warto
odwiedzić zamki w Trenczynie i Smolnicach. SKI parki: Homôlka 33 km, Mojtín
38 km, Čičmany 49 km, Čertov 57 km. (info turystyczne GRATIS z Voucherem)
Wygodne zakwaterowanie
kompleks 3 gwiazdki PAX/Slovakia*** oraz 4 gwiazdki GRAND/KRYM****.
Pokoje 1- i 2- osobowe, funkcjonalnie wyposażone z łazienką, TV-sat, tel, radiem,
minibar/lodówka, Internet. Część 4 gwiazdkowa z balkonami i basenem GRAND.
Obiekty zapewniają wysoki komfort wypoczynku: bogata baza zabiegowa,
baseny termalne, konsultacje lekarskie, smaczne wyżywienie - wszystko pod jednym dachem!
Wyjątkiem są zabytkowe baseny i zabiegi, gdzie trzeba podejść 50 metrów.
Smaczne wyżywienie
Pełne 3x razy dziennie! Śniadania i kolacje w formie bogatych szwedzkich stołów (zupy,
przystawki, dania główne, desery), obiady to wybór z menu + bufet sałatkowy (obiad i kolacja nie
zawiera napoi). Możliwe „DIETY”.
Święta 2022 Trenczanskie TEPLICE
część 3 gwiazdki:
część 4 gwiazdki:

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2195 zł/os.
2295 zł/os.

2495 zł/os.
2595 zł/os.

Cena zawiera:
• 7 lub 8 dni (6-7 nocy) kurort/uzdrowisko Trenczanskie TEPLICE (3 i 4 gwiazdki)
• pełne wyżywienie (3x dziennie : śniadania, obiady i kolacje)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
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Boże Narodzenie 2022 - zdrowy wypoczynek w kurorcie wód.. Trenczanskie TEPLICE

3x zabiegi na dzień /osoba (indywidualna kuracja)
korzystanie z odkrytych basenów „GRAND” – GRATIS All Inclusive
infrastruktura (leżaki, Fit & Fan, źródła wód..) – GRATIS All Inclusive
fitness centrum, możliwość kuracji „pitnej” – GRATIS All Inclusive
udział w animacjach i programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
całodobowa opieka specjalistów, w części 4 gwiazdkowej szlafroki
Internet WI-Fi w pokoju i lobby barze
ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL i NNW Signal Iduna
oraz KL i NNW powikłań chorób przewlekłych do 10 000 €
Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Anty Covid19
przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów turystycznych
mapa z planem dojazdu i atrakcji

Cena nie zawiera
opłaty klimatycznej (0,90 €/os/dz.) i parkingowej (4-7,5 €/dzień)
pokój jednoosobowy +30%, apartament +20%.
Zniżki
dziecko do lat 3 Gratis, dostawka -100 zł.
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