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wSPAniały, zdrowy wypoczynek w Oazie  

wód termalnych słowackiej stolicy Tatr 

Słowacja - Poprad | Majówka 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)  

 

Są takie miejsca na świecie, z których aż nie chce się wyjeżdżać. 

Nabieramy tam nieopisanych sił na kolejne tygodnie pracy. W 

niczym niezakłóconym błogim odpoczynku, w pełni relaksujemy i 

regenerujemy się nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. 

Zapraszamy Państwa właśnie w takie miejsce!  
 
POPRAD - piękna okolica i cudowne widoki – tatrzańskie granie na 

wyciągnięcie ręki. Poprad zwany jest „Stolicą Tatr” i „Bramą 

Słowackiego RAJU”, co dobitnie świadczy o znaczeniu i turystycznej 
atrakcyjności! Położony u podnóża Tatr, zachwyca możliwościami, 
pięknem krajobrazu i atrakcjami Słowackiego Raju.  
 

Właściwości wód 
błogosławione właściwości miejscowych termalnych wód znane są od wieków! 
Kąpiele w popradzkiej wodzie termalnej pozwalają szybko zregenerować siły, 
odprężyć ciało i umysł oraz rozładować stres. Działają leczniczo i uodparniająco 
przy niedomaganiach cywilizacyjnych, reumatycznych i przemęczeniu!   
 

Thermal SPA RESORT 
to jeden z najnowocześniejszych obiektów Słowacji. Z pewnością najbardziej 
komfortowy, całoroczny kompleks wypoczynku & wód termalnych u podnóża 
Tatr. Czeka tu wiele basenów wód termalnych (kryte i odkryte z atrakcjami), 
nowe saunarium "Fire & Water", place zabaw, „piracki statek”, fitness centrum, 
zjeżdżalnie, wodne barki, leżaki, strefy zdrowia. i wiele miejsca do relaksu. 
Wieczorami podziwiać możemy niezwykłe laserowe SHOV przy basenach! 
 

Certyfikaty, Gwarancje i Referencje: Resort zdobywa nagrody i wyróżnienia, 

gwarantując najwyższą jakość wypoczynku. Posiada tytuł „Eko First CLASS®” 
przyznany przez ,,World´s Leading Green” za ultranowoczesne ECO systemy. 
 

Atrakcje turystyczne 
lokalizacja na styku TATR, Słowackiego Raju i Spiszu zapewnia wiele atrakcji i 
zabytków do poznania oraz odkrywanie gór i ciekawostek przyrodniczych Tatr i 
Słowackiego RAJU  (z Voucherem pomocne informatory – GRATIS) 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
w dwóch hotelach o wysokim standardzie 3 i 4 gwiazdek! Pokój 2- osobowy 
funkcjonalnie wyposażony z łazienką, TV-sat, tel. mini barkiem, szlafrokami, 
możliwością dostawki w pokoju także bezprzewodowy czajnik oraz zestaw do 

przygotowania kawy i herbaty Gratis! Cześć 4 gwiazdkowa jest bezpośrednio połączona z kompleksem „AQUA-

termalnym” – przejście do basenów, wellness, saun i spa w szlafroku. Część 3 gwiazdkowa „Depadance River” (80 

m) korzysta z wszystkich basenów krytych i odkrytych bez "Fire & Water" (sauny i fitness). 
 

Wyżywienie „Klasy VIP”: 2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje  

w postaci bogatych „szwedzkich” stołów (nie zawiera napoi przy obiadokolacji) 
 

wSPAniały wypoczynek POPRAD 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 
w części 3 gwiazdkowej: 1495 zł/os. 1795 zł/os. 2145 zł/os. 2245 zł/os. 2495 zł/os. 

w części 4 gwiazdkowej: 1745 zł/os. 2095 zł/os. 2495 zł/os. 2645 zł/os. 2795 zł/os. 
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Cena zawiera: 

• 4-8 dni (3-7 nocy) THERMAL SPA RESORT POPRAD (3 i 4 gwiazdki) 

• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły) 

• korzystanie: kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive 

• centrum relaksu i odnowy wellness „Fire & Water” - GRATIS All Inclusive 

• świat saun, profesjonalne ceremonie, okrycia do sauny - GRATIS All Inclusive 

• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki wodne..) - GRATIS All Inclusive 

• stanowiska Masaży wodnych i perełkowych w basenach - GRATIS All Inclusive 

• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive 

• kryty pełnowymiarowy (Olimpijski) basen pływacki - GRATIS All Inclusive 

• place zabaw, wodna wyspa "piracki statek", tarasy - GRATIS All Inclusive 

• możliwość udziału w animacjach i konkursach - GRATIS All Inclusive 

• codziennie festiwal światła – „Laserowe SHOV” - GRATIS All Inclusive 

• Internet w pokojach (WI-Fi i łącze kablowe) oraz lobby barze 

• szlafrok na czas wypoczynku, w pokoju Kawa & Herbata GRATIS  

• bezpieczne parkowanie samochodu (teren dozorowany) 

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

• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni przed 

• ubezpieczanie zdrowotne i turystyczne KL i NNW Signal Iduna 

• oraz KL i NNW przy chorobach przewlekłych do 10 000 € 

• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid-19 

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

• przed wyjazdem pomocne materiały informacyjne (turystyczne) 

• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 

 

Cena nie zawiera: 

opłaty klimatycznej 1,5 Euro/os./dzień. Pokój jednoosobowy +70%, apartament +50%. Część 3 gwiazdkowa 

„Depadance River” (80 m) goście korzystają z wszystkich basenów krytych i odkrytych bez części "Fire & Water" 

(sauny i fitness). 

 

Zniżki: 

dziecko do lat 6 Gratis. Do lat 18 na dostawce -25%. Dorosły na dostawce –15%. 

Drugi pokój dla dzieci -10%. Pokój „MEZONET” dla 4 osób -30%. Wczesna rezerwacja (>35dni) -2%. 

 


