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 wypoczynek w kurorcie
dobroczynnych wód termalnych
Słowacja - BOJNICE |Sezon 2021 r.
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Bojnice słyną z bajkowego zamku, jaskiń praczłowieka,
parków, barwnej kultury, czystej przyrody i zdrowego
mikroklimatu. Prawdziwym skarbem są źródła dobroczynnych
wód termalnych, bogate zaplecze oraz doświadczony personel
gwarantują wSPAniały wypoczynek, poprawę odporności, regenerację i
zdrowie! Do tego Relaks odkrywanie cudów świata i pozytywne przeżycia!
•

Dobroczynne właściwości
wyjątkowe termalne wody, mikroklimat oraz indywidualnie dobrane
zabiegi - leczą, regenerują i podnoszą odporność! Pomagają wygrać z
dolegliwościami układ ruchu, kręgosłupa, bólem stawów oraz
niedomaganiami cywilizacyjnymi spowodowanymi stresem i szybkim
trybem życia (migreny, bezsenność, chroniczne uczucie przemęczenia).
Tutejsza woda i klimat przywracają także siłę, harmonię i radość życia.
•

Zabiegi w cenie wypoczynku
wypoczynek zawiera 3-4x zabiegi/na dzień dostosowane do stanu
zdrowia i oczekiwań (zabiegi dobierane są przy konsultacji ze specjalistą
w pierwszym roboczym dniu pobytu). Zabiegi: Zdrowotne - poprawiają
stan zdrowia, Revitalise™ – regenerują siły, przywracają stan harmonii,
Relax - poprawiają samopoczucie, przywracają radość życia! Baseny termalne
(kryte i odkryte) dla naszych klientów GRATIS All Inlclusive!
•

Turystycznie atrakcje
bajkowy zamek, jaskinie praczłowieka, ZOO, zabytkowa starówka, muzea, parki
i szlaki turystyczne. Dysponując samochodem warto odkryć: „Bojnicką ścieżkę
w kronach drzew”, Kalwarię, Jańską dolinę, Starówkę Prievidzy, Banska
Stiavnicę i Wilkolinec wpisane na listę zabytków UNESCO..
•

Wygodne zakwaterowanie
główny kompleks, część 3 lub 4 gwiazdki (Lysec, Mier, Banik). Pokój 1 lub 2-os. z
łazienką, lodówką, TV-SAT, radiem i telefonem, Internet Wi-FI (możliwa
dostawka). Własne baseny termalne ze stanowiskami masaży, bogata baza
zabiegowa oraz wiele miejsca do wypoczynku i relaksu (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!
Kompleksowy wypoczynek
Kurort Bojnice 2021
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)

1335 zł/os.
1495 zł/os.
1795 zł/os.

1745 zł/os.
1845 zł/os.
2095 zł/os.

1995 zł/os.
2095 zł/os.
2245 zł/os.

2195 zł/os.
2295 zł/os.
2595 zł/os.

2495 zł/os.
2595 zł/os.
2895 zł/os.

Cena zawiera:
• 4-8 dni (3-7 nocy), BOJNICE Thermal Kurort/Uzdrowisko (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)
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc, rezerwacja  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!
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• kryte baseny termalnych wód przy hotelu – GRATIS All Inclusive
• całoroczny odkryty basen termalnych wód (MIER)* – 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
• ubezpieczenia: zdrowotne 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 w każdej z części +45%.
Przejazd tam i z powrotem z Katowic, Zabrza, Bielska +395 zł/os.
Zniżki: dostawka –100 zł. Wczesna rezerwacja >35 dni –2%.
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