SŁOWACJA - wypoczynek przy gorących źródłach - to nasza specjalność!
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie dostępności miejsc i rezerwacja tel. 33-853-2075 oraz 53-43-43-500

wSPAniały, zdrowy (bezpieczny) wypoczynek
w kurorcie/uzdrowisku wód termalnych
Słowacja - BOJNICE | Zima/Wiosna 2021 r.
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Covid19 Kurort Bojnice to Resort służący poprawie zdrowia,
dlatego otwarty i działa normalnie hotel, wyżywienie,
zabiegi, baseny termalne, etc. Zdrowie i regeneracja z natury!
BOJNICE to słynny kurort dobroczynnych wód termalnych w czystym
(chronionym) mikroklimacie. Słynny z bajkowego zamku, słowiańskich
legend, ZOO, parków, zabytków i wielowiekowej tradycji wyjazdów:
„po zdrowie do wód”. Pobyt wsparty zabiegami zapewnia wSPAniały
wypoczynek, regenerację sił oraz poprawę zdrowia i odporności!
•

Dobroczynne właściwości
tutejsze wody termalne, mikroklimat oraz zabiegi wg badań lekarzy
specjalistów leczą niedomagania cywilizacyjne oraz reumatyczne
spowodowane przepracowaniem, ciągłym stresem, ‘siedzącym’ trybem
życia, smogiem. Regenerują siły i wzmacniają odporność na przyszłość!
•

Kompleksowy wypoczynek
zawiera 3-4x zabiegi dziennie dostosowane indywidualnie do stanu
zdrowia. Lecznicze – poprawiają zdrowie, Revitalise™ regenerują siły oraz
przywracają stan harmonii, Rekreacyjne zapewniają wypoczynek i dobre
samopoczucie! Specjaliści łączą je i dopasowują do potrzeb gości! Baseny
termalne dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive!
•

Turystycznie atrakcje
bajkowy zamek, jaskinie praczłowieka, ZOO, zabytkowa starówka, muzea,
parki. Samochodem warto odkryć ZWOLEŃSKI ZAMEK, Prievidze, Wilkolinec
(UNESCO). W regionie SKI-parki Donovale, Poruba, Jonska Dolina, Skalka i inne.
•

Wygodne zakwaterowanie
pokój 1 lub 2 osobowy z łazienką, TV-sat, radiem, lodówką i Tel. Internet WI-FI
(możliwa dostawka). W Hotelu zdrojowym o wysokim standardzie: 3 gwiazdki
(MIER) lub 4 gwiazdki (LYSEC). Obiekty tworzą kompleks z termalnymi
basenami i centrami (przejście w szlafroku). Kurort ulokowany na terenie
malowniczego parku o chronionym mikroklimacie, blisko zamku!
•

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!
Kurort BOJNICE Promocja!
część 3 gwiazdkowa:
część 4 gwiazdkowa:
(nowa cena/stara cena)

4 dni (3 noce)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1345 zł/os.
1545 zł/os.
1695 zł/os.

1645 zł/os.
1845 zł/os.
1995 zł/os.

1895 zł/os.
2095 zł/os.
2145 zł/os.

1995 zł/os.
2295 zł/os.
2495 zł/os.

2395 zł/os.
2495 zł/os.
2795 zł/os.

Dla wypoczynku do 30.04.2021 (oprócz świąt)

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Kurort/Uzdrowisko BOJNICE (3 i 4 gwiazdki)
• pełne wyżywienie (3x dziennie: śniadania, obiady, kolacje)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
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• co dzień 3x zabiegi (na pełny dzień pobytu, oprócz niedzieli i świąt)
• odkryty basen termalnych wód przy hotelu – GRATIS All Inclusive
• kryte baseny termalnych wód (poza zabiegami) – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z leżaków i infrastruktury rekreacyjnej – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach i wodnym aerobiku – GRATIS All Inclusive
• szlafrok na czas wypoczynku, suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe
• możliwość udziału w programie kulturalno-rozrywkowym (bezpieczne strefy)
• 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
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• 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 dla 2 os +45%. Wydzielone
saunarium i rzeźbiąca ciało siłownia. Przejazd tam i z powrotem z Katowic +395 zł/os.
Obowiązkowego do wykonania przed przyjazdem testu RT-PCR Covid-19 - istnieje możliwość sfinansowania Testu
(refundacji) przez zakład pracy.
Zniżki: dostawka –100 zł. Karta Family TOUR® –45 zł. Wczesna rezerwacja >35 dni –2%. Rezygnacja z zabiegów -10%.
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