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Zdrowy wypoczynek – Wielkanoc 

Święta w kurorcie termalnych wód 

Słowacja - BOJNICE | Wielkanoc 2021 r. 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

Kurort Bojnice położony jest w malowniczym parku na łagodnym 

zboczu blisko romantycznego zamku. Osłonięte przed wiatrem i 

nagłymi zmianami pogody zapewnia idealne warunki do relaksu. 

Własne gorące źródła termalnych wód. Komfortowy hotel, pyszne wyżywienie 

i co najważniejsze kąpiele w tutejszych wodach termalnych wsparte zabiegami 

zapewniają relaks, odprężenie ciała i umysłu oraz poprawę zdrowia!  
 

Dobroczynne właściwości 

wyjątkowe termalne wody, mikroklimat oraz indywidualnie dobrane 
zabiegi – regenerują, leczą oraz podnoszą odporność! Kompleksowy 
pakiet (relaks + zabiegi) łagodzi i leczy dolegliwości układ ruchu, 
kręgosłupa, bóle stawów oraz niedomagania cywilizacyjne spowodowane 
stresem i szybkim trybem życia (migreny, bezsenność, uczucie 
przemęczenia).  Wraca harmonia i radość w życiu i obowiązkach.  
 

Kompleksowy wypoczynek 
zawiera 3 lub 4x zabiegi/dzień dostosowane do stanu zdrowia i oczekiwań 
(dobierane podczas konsultacji ze specjalistą w pierwszym roboczym dniu 

pobytu). Zawierają zabiegi: Zdrowotne: poprawiające stan zdrowia, Revitalise™ – 

regenerujące siły, przywracające stan harmonii, Relaksujące - poprawiające 

samopoczucie i radość życia! Baseny termalne (kryte i odkryte) dla naszych 
klientów GRATIS All Inlclusive! 

 

Turystycznie atrakcje 
bajkowy zamek, jaskinia, ZOO, zabytkowa starówka, parki i ścieżki.. W regionie: 
ZWOLEŃSKI ZAMEK, Wilkolinec wpisany na UNESCO, górskie doliny Donovale, 
Poruba, Jonska. Jaskinie.. ( pomocne informatory - GRATIS!) 
 

Wygodne zakwaterowanie 
na terenie malowniczego parku w dwóch hotelach zdrojowych o wysokim 
wygodnym standardzie 3 gwiazdki (MIER/BANIK) oraz komfortowe 4 gwiazdki 
(LYSEC) Hotele połączone z sobą oraz kompleksem „AQUA-termalnym” i 
zabiegowym korytarzami. Pokoje 1 i 2 osobowe z łazienką, lodówką, TV-sat, 
radiem i Tel. (możliwa rozkładana dostawka) Na miejscu centra leczniczo – 
zabiegowe i własne baseny z termalną wodą oraz stanowiskami masaży 
wodnych, wiele miejsca do wypoczynku, leżaki Gratis! 
 

Smaczne wyżywienie 
pełne 3x dziennie! (śniadania – szwedzkie stoły, obiad i kolacja wybór  
z menu – pyszne potrawy + bufet sałatkowy). Na życzenie diety specjalne. 
 

UWAGA - kurort przyjmuje tylko osoby dorosłe!  
 

Wielkanoc 2023 Bojnice: 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
część 3 gwiazdkowa: 1795 zł/os. 2245 zł/os. 2695 zł/os. 2895 zł/os. 3295 zł/os. 

część 4 gwiazdkowa:  

(promocja Wielkanoc 2023) 

2195 zł/os. 
1895 zł/os. 

2695 zł/os.  
2345 zł/os. 

3095 zł/os. 
2795 zł/os. 

3295 zł/os. 
2995 zł/os. 

3695 zł/os. 
3395 zł/os. 
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Cena zawiera: 

• 4-8 dni (3-7 nocy) THERMAL Kurort/Uzdrowisko BOJNICE (3 i 4 gwiazdki)  

• pełne wyżywienie (3x dziennie: śniadania, obiady, kolacje)  

• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)  

• 3-4x zabiegi na pełny dzień pobytu (oprócz niedzieli i świąt) 

• kryte ciepłe baseny termalnych wód i atrakcji - GRATIS All Inclusive 

• całoroczny odkryty basen termalnych wód - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z leżaków i infrastruktury rekreacyjnej - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach i wodnym aerobiku - GRATIS All Inclusive 

• dla zainteresowanych spacery z trenerem Nordic Walking - GRATIS All Inclusive 

• szlafrok na czas wypoczynku, suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe 

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

• ubezpieczenie Zdrowotne i Turystyczne KL + NNW Signal Iduna  

• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 

• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid-19 

• przed wypoczynkiem zestaw materiałów informacyjno – turystycznych (z Voucherem)  

• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 

  

Cena nie zawiera:  

opłaty klimatycznej (1 €/os./dzień) i parkingowej (14 €/tydzień - parking dozorowany!)  

Pokój jednoosobowy +40% (cześć 4*), pokój 1 osobowy +25% (część 3*), apartament +45%.  

 

Zniżki: 

dostawka –100 zł. Wczesna rezerwacja >35 dni –2%. 

 
 

 


