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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w Oazie 

dobroczynnych wód termalnych 

Słowacja – Velki MEDER | All Inclusive 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

Velki Meder - malownicze, ciche miasteczko. Południe Słowacji 

to kraina słońca, zapewnia ciepły mikroklimat oraz doskonałe 

warunki do wypoczynku i atrakcje turystyczne. W tym Skarb 

przyciągający zarówno turystów jak i kuracjuszy - całoroczny 

THERMAL Park korzystnych dla zdrowia ciepłych źródeł wód termalnych!  
 

Właściwości 
miejscowe wody & mikroklimat - pomocne są w leczeniu dolegliwości 
o podłożu reumatycznym i cywilizacyjnym oraz niedomagań układów 
odpornościowego i oddechowego. Wiele osób uważa, iż kąpiele w 
tutejszej wodzie termalnej pomagają zwalczyć większość ww. 
uciążliwych dolegliwości oraz znacznie złagodzić ich przebieg.  
 

Kompleks basenów termalnych  
usytuowany na ternie rozległego parku pośród unikalnych gatunków drzew. 
Składa się basenów termalnych krytych i odkrytych wyposażonych w 
stanowiska masaży wodnych i perełkowych. Kąpiel w termach Velki Meder 
to małe ceremonie - basen termalny, jacuzzi, rekreacja, masaże wodne / 
perełkowy, relaks i wypoczynek. Jest też basen pływacki. Codziennie nasi 
klienci 2x wejścia bez limitu czasu GRATIS All Inclusive (bez saun i zabiegów) 
 

Atrakcje turystyczne 
Blisko wiele atrakcji i ciekawostek do odkrycia. Młyny wodne na Dunaju, 
„Nadvoriem EUROPY” oraz Napoleońska Cytadela w Komarnie, winnice i 
zabytki w GYOR oraz Bratysława, Wiedeń i Budapeszt których nie trzeba 
reklamować. 
 

Smaczne wyżywienie (All Inclusive) 
Śniadania w formie bufetu (8.30 do 9.30.) Około południa (12.00 do 15.00) 
bufet menu dnia oraz ciasta, ciasteczka, owoce, kawa i herbata wszystko bez 
ograniczeń. Obiadokolacja (17.00 do 19.00) w formie szwedzkiego stołu – 
przystawki, zupy, mięsa, ryby, sery, potrawy regionalne, desery i napoje bez 
ograniczeń! Dodatkowo w Lobby Barze obiektu THERMAL (codziennie od 
godz. 12.00 do 21.30) wino, piwo oraz lokalne alkohole bez ograniczeń! 
 

Wygodne zakwaterowanie 
trzygwiazdkowy hotel Thermal / Aqua***. Pokój funkcjonalnie urządzony 2- 
lub 4- osobowy z łazienką, TV-sat, lodówka, szlafroki, czajnik, jest balkon lub 
taras oraz Internet Wi-Fi. Obiekt zlokalizowany przy TERMACH i BEAUTY SPA 
AFRODYTA (1 minuta spaceru). Recepcja i Restauracja w części THERMAL. 
 

Thermal Relaks V. MEDER 2023 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

All Inclusive / THERMAL***AQUA 1495 zł/os. 1795 zł/os. 2045 zł/os. 2395 zł/os. 2695 zł/os. 

Wartość dla wypoczynku do 10 Maja 2023 (oprócz świąt) 
 

Cena zawiera: 
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Hotel THERMAL***AQUA / AQUA (Velki Meder) 

• smaczne pełne wyżywienie All Inclusive 3x dziennie z napojami (wg opisu) 
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• korzystanie z Kompleks Basenów Termalnych 2x wejścia/dzień - GRATIS All Inclusive 
• w tym Jacuzzi, basen pływacki, infrastruktura, tarasy - GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w animacjach, zabawach, eventach.. - GRATIS All Inclusive 
• SPA zabiegi GRATIS: okład parafinowy na plecy, odprężający masaż rąk z parafinowym okładem, relaksująca 
maseczka na oczy, regenerujący masaż nóg, kawa, sok. (całość 50 minut w SPA centrum Afrodyta)  
• szlafrok (dorośli oraz dzieci od lat 4), suszarka do włosów  
• Internet WI-FI w hotelu, restauracji i lobby barze 
• faktura VAT (polski rachunek) dla funduszu socjalnego i odliczeń 
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid 
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL + NNW chorób przewlekłych do 10 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, Pomocowy 
• parkowanie samochodu przy hotelu 
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych 
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
• przechowalnia sprzętu sportowego (w tym rowerów) 
• Informacja Turystyczna w Recepcji 
 

Cena nie zawiera: 
opłata klimatyczna 1 Euro/osoba dorosła/dzień 
 

Zniżki: 
dziecko do lat 3 – GRATIS, dziecko do lat 15 na dostawce -45%, dorosły na dostawce -30%. 
Ps. Warto zabrać własne leżaki.  

 

 


