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ŚWIĄTECZNY wypoczynek AQUA & SPA zdrowia i 

urody w kurorcie wód termalnych A F R O D Y T A  

Słowacja - Rajskie TEPLICE | Wielkanoc 2023 

Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany. 

 

Kurort AFRODYTA, położony w uspokajającej dolinie o 
łagodnym mikroklimacie na styku gór Małej Fatry i wyniosłych 
Wierchów Strażowskich. Tutejsze wody termalne wsparte 
zabiegami likwidują stres, leczą niedomagania i podnoszą 
odporność. Słowa nie są w stanie oddać tajemnicy i uroku Kurortu bogini 
piękna i wiecznej młodości. To spełnione marzenia idealnego wypoczynku.  
 

Kurort / Termy AFRODYTA 
to wdzięczna, wiele mówiąca i odpowiednia nazwa najbardziej znanego 
całorocznego obiektu termalnego tej części Słowacji. Co i jak by nie pisać 
nie sposób oddać całości uroku i piękna zaklętego w tym miejscu.  
 

Zdrowe właściwości 
wody termalne AFRODYTY uzdrawiają ciało i umysł, regenerują oraz poprawiają 
odporność na niedomagania cywilizacyjne związane z pracą, stresem i 
przemęczeniem (bóle stawów, kręgosłupa, reumatyzm, bezsenność, migrena, 
nadciśnienie, alergie, nadwrażliwość) Dla naszych klientów korzystanie z 

wszystkich SPA atrakcji - GRATIS All Inclusive! 
 

Nowość NATURAL SPA 
wypoczynek w czystej NATURZE - zażywając kąpieli lub masaży wodnych przy 
skalnym wodospadzie i basenach zaznamy jeszcze więcej relaksu i komfortu. 
Sercem są sauny (z ceremoniami). Jest ścieżka Dr. Kneippa z koloroterapią, 
sielski młyn, Tepidarium, Lakonium, oceanarium, strefy SPA i Wellness z 
leżakami. Dla naszych klientów korzystanie - GRATIS All Inclusive! 
 

Atrakcje turystyczne 
 dobrze oznakowane trasy do skarbów natury i zabytków (ruiny 2 zamków, 
piękne formy skalne, etc.) Dysponując samochodem warto odwiedzić „Słowackie 
Betlejem”, inne zamki, jaskinie, skansen Cicmany, rezerwat „białych skał” (więcej 
materiały turystyczne GRATIS) 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
Kompleks/Kurort/Uzdrowisko AFRODYTA PALACE Część 4 gwiazdkowa: pokoje 2 
osobowe z łazienką, LCD TV-sat, lodówką, radiem, minibarem, suszarką do 
włosów i sejfem. Nowością jest możliwość zamieszkania w nieoficjalnej części 5 
gwiazdkowa* (SUPERIOR i De LUX) pokoje z ekskluzywnym wyposażeniem, 
klimatyzacją, minibarem, suszarką do włosów plus „welcome drink”. Kompleks 
łączą widokowe korytarze, swobodę poruszania zapewnia Karta Chipowa. 
 

Smaczne wyżywienie (VIP) 
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów 
(płatne tylko napoje przy obiadokolacji). Wykwintne smaki i smakołyki spełnią 
nasze oczekiwania i potrzeby sprawiając przy tym dużą przyjemność estetyczną.  
 

WIELKANOC 2023 
AFRODYTA VIP SPA 

4 dni  
(3 noce) 

5 dni 
(4 noce) 

6 dni  

(5 nocy) 
7 dni  

(6 nocy) 
8 dni  

(7 nocy) 
część 4 gwiazdkowa: 3195 zł/os. 3695 zł/os. 4395 zł/os. 4895 zł/os. 5195 zł/os. 

część 5 gwiazdkowa*: 3495 zł/os. 3895 zł/os. 4695 zł/os. 5295 zł/os. 5595 zł/os. 

 

Cena zawiera: 

• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Kurort/Termy AFRODYTA PALAC (4 i 5 gwiazdek) 
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• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 

• 4 dni (3 noce): 1x masaż zdrowotny/tradycyjny, 2x zabiegi wodne, 1x masaż mechaniczny.  

• 5 dni (4 noce): 1x masaż zdrowotny/tradycyjny, 3x zabiegi wodne, 1x masaż mechaniczny.  

• od 6 dni wzwyż (od 5 nocy wzwyż): konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów) 2x zabiegi/dzień (bez 

niedzieli i świąt).  
• korzystanie z basenów termalnych (kryte i odkryte) – GRATIS All Inclusive 

• świat saun (wiele saun do wyboru oraz rytuały) – GRATIS All Inclusive 
• lakonium oraz wellness & SPA strefa wypoczynku – GRATIS All Inclusive 
• Nowość: kryte i odkryte luksusowe „Natural SPA” – GRATIS All Inclusive 

• Nowość: sauny (samodzielne chaty) rytuały i ręczniki – GRATIS All Inclusive 

• Nowość: słoneczne i ocienione tarasy wypoczynkowe – GRATIS All Inclusive 
• Nowość: strefa wypoczynku przy małym oceanarium – GRATIS All Inclusive 

• Nowość: strefa regeneracji: „światło, muzyka, masaż” – GRATIS All Inclusive 
• Nowość: „ścieżki zdrowia” (ciepło/zimno, Kneipa masaż) – GRATIS All Inclusive 
• fitness centrum z trenerem (obowiązuje strój sportowy) – GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, stanowiska masaży wonnych) – GRATIS All Inclusive 

• wieczorny festiwal światła i dźwięku przy basenach – GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w animacjach, programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive 

• Świąteczny wystrój i imprezy folklorystyczne na rynku 

• szlafrok, ręczniki, kosmetyki hotelowe, Internet WI-FI 

• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 

• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna  

• oraz KL i NNW od chorób przewlekłych do 10 000 € 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

• parkowanie samochodu na terenie monitorowanym 

• przed wypoczynkiem pomocne Informatory turystyczne 

• mapa dojazdu i atrakcji turystycznych 

 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,9 €/dzień, pokój jednoosobowy +40%.  

Dla zainteresowanych przejazd tam i z powrotem z Katowic, Bielska, Zabrza i Gliwic +495 zł/os.  

 

Zniżki: dziecko do lat 3 - GRATIS, do lat 12 na dostawce -50%. Dorosły na dostawce -25%,  

wczesna rezerwacja >35 dni -2%. 
 

Uwaga: zabiegi tylko dla osób dorosłych! Strefa Natural SPA po godzinie 16.00 tylko dla osób powyżej 16 lat. 

 


