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Komfortowy, zdrowy wypoczynek -SYLWESTERw kurorcie wód termalnych AFRODYTA
Słowacja – Rajskie Teplice 2020/21
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Covid19 Kurort AFRODYTA służy poprawie zdrowia (zgodnie z
prawem) jest otwarty i działa normalnie hotel, wyżywienie,
zabiegi, baseny termalne, etc. Przed przyjazdem test RT-PCR.
Kurort AFRODYTA nazywany za sprawą architektury oraz wód termalnych
kurortem greckiej bogini piękna i wiecznej młodości. Zlokalizowany w
malowniczej dolinie „Małej Fatry” otoczony wyniosłymi „Wierchami
Strażowskimi” zapewnia cudowną regenerację, zachwycające widoki, czysty
mikroklimat, termy, etc. Słowem wSPAniały zdrowy wypoczynek na Nowy ROK!
• Kurort AFRODYTY
to wdzięczna i odpowiednia nazwa dla najbardziej znanego kurortu w tej części
Słowacji. Czekają nas przepiękne antyczne (greckie) w stylu, nowoczesne w
zastosowanych technologiach i atrakcjach baseny termalnych wód (kryte i
odkryte), sauny, gabinety zabiegów, jacuzzi, fitness centrum i wiele miejsca do
wypoczynku. Dla naszych klientów nieograniczone korzystanie z wszystkich
basenów termalnych wód, Natura SPA, saun oraz fitness GRATIS - All Inclusive
• Wyjątkowe właściwości
kąpiele w miejscowej wodzie termalnej oraz zabiegi wykonywane przy jej użyciu
słyną wyjątkowymi właściwościami. Uzdrawiając z niedomagań cywilizacyjnych
(bezsenność, migrena, nałogi, melancholia, depresje) oraz reumatycznych (bóle
pleców, stawów, artrozy..) Skutecznie likwidują przemęczenie i rozładowują
stres co zapewnia poprawę odporności oraz lepszą kondycję ciała, skóry i cery.

•

Turystycznie atrakcje
w pobliżu: zamki Lietava i Trenczyn, jaskinie, Słowackie Betlejem. Przebiegają
tędy szlaki turystyczne Małej FATRY i Stiażovskich Vierchow, rezerwat „Białe
Skały”, blisko 3 SKI-parki i wiele więcej.. (materiały turystyczne - GRATIS)

•

Komfortowe zakwaterowanie
Thermal SPA AFRODYTA PALACE część 4 gwiazdkowa. Pokój 2 osobowy z
łazienką, LCD TV-sat, minibarem, suszarką do włosów i sejfem. Nowością jest
możliwość zamieszkania w nieoficjalnej części 5 gwiazdkowej* (SUPERIOR i De
LUX) pokoje z nowym ekskluzywnym wyposażeniem, klimatyzacją, minibarem,
suszarką i sejfem + „welcome drink”. W niektórych pokojach możliwa dostawka.
Część hotelową z Termami Afrodyty oraz częścią zabiegową łączy widokowy
korytarz i tarasy słoneczne. Swobodę poruszania zapewnia karta chipowa.
• Smaczne wyżywienie (klasa VIP)
2x dziennie (śniadania oraz obiadokolacje w formie szwedzkich stołów,
płatne tylko napoje przy obiadokolacji). „Afrodyta” słynie z doskonałej kuchni i smaku.
Zdrowy Sylwester VIP
Kurort AFRODYTA 2020/21
w części 4 gwiazdkowej:
w części 5 gwiazdkowej:

5 dni

6 dni

7 dni

8 dni

(4 noce)

(5 nocy)

(6 nocy)

(7 nocy)

2995 zł/os.
3395 zł/os.

3595 zł/os.
3995 zł/os.

4195 zł/os.
4695 zł/os.

4795 zł/os.
5295 zł/os.

Cena zawiera:
• 5-8 dni (4-7 nocy) Thermal SPA AFRODYTA PALACE (4 i 5 gwiazdek)
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)
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VIP zdrowy wypoczynek – powitanie Nowego ROKU. Kurort wód termalnych.. AFRODYTA 2020/21

• wszystkie baseny wód 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 2020: 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 regeneracji: „światło, muzyka, ocean” – GRATIS All Inclusive
• „ścieżki zdrowia” (światło, ciepło/zimno, masaż stóp) – GRATIS All Inclusive
• dobre fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, stanowiska masaży wonnych) – GRATIS All Inclusive
• wieczorne festiwale światła i dźwięku przy basenach – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach, programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
• 5 dni (4 noce): 2x zabiegi wodne (masaż bąbelkowy i hydromasaż), 1x masaż klasyczny (30 min), 2x
aromatyczny masaż olejami (30 min), 1x termo okład borowina, 1x masaż refleksyjny nóg (30 min).
• 6 dni (5 nocy): 2x zabiegi wodne (masaż bąbelkowy i hydromasaż), 1x masaż klasyczny (30 min), 2x
aromatyczny masaż olejami (30 min), 1x masaż refleksyjny nóg (30 min), 1x oxygenoterapia (25 min), 1x
Vibrosauna.
• 7 dni (6 nocy): 2x zabiegi wodne (masaż bąbelkowy i hydromasaż), 1x masaż klasyczny (30 min), 1x
aromatyczny masaż olejami (30 min), 1x termo okład borowina, 1x masaż refleksyjny nóg (30 min), 1x
oxygenoterapia (25 min), 1x Vibrosauna, 1x masaż lawowymi kamieniami (45 min).
• 8 dni (7 nocy): 2x zabiegi wodne (masaż bąbelkowy i hydromasaż), 2x masaż klasyczny (30 min), 1x
aromatyczny masaż olejami (30 min), 1x termo okład borowina, 1x masaż refleksyjny nóg (30 min), 1x
oxygenoterapia (25 min), 1x Vibrosauna, 1x masaż lawowymi kamieniami (45 min), 1x masaż bambusowy (45
min.)
• możliwość udziału w programie rozrywkowym przed i po sylwestrowym
• szlafrok, ręczniki, kosmetyki hotelowe, Internet WI-FI
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni przed
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• ubezpieczenie KL i NNW od chorób przewlekłych do 10 000 €
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid-19
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• parkowanie samochodu na terenie monitorowanym
• przed wypoczynkiem pomocne Informatory turystyczne
• mapa dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłata klimatyczna 0,9 Euro/dzień, pokój jednoosobowy +40%. Możliwy przejazd specjalnie
zorganizowany z Katowic, Bielska, Zabrza i Gliwic +399 zł/os. Obowiązkowego do wykonania przed przyjazdem
testu RT-PCR Covid-19 - istnieje możliwość sfinansowania Testu (refundacji) przez zakład pracy.
Zniżki: dziecko do lat 3 - GRATIS, do lat 12 na dostawce -50%. Dorosły na dostawce -25%,
wczesna rezerwacja >35 dni -2%.
BAL (Przyjęcie/Raut) Sylwesterowy – odbędzie się normalnie, jednak dla wygody klientów udział nie jest
obowiązkowy. Udział w BALU można dokupić na miejscu lub przy rezerwacji. Wartość 200 Euro/os.
Uwagi: zabiegi tylko dla osób dorosłych! Strefa Natural SPA po godzinie 16.00 tylko dla osób powyżej 16 lat.
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