Słowacja – zdrowy, bezpieczny WYPOCZYNEK przy gorących źródłach! ®
www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie wolnych miejsc tel. 33-853-2075 lub mobile: 53-43-43-500

Regenerujący, wSPAniały wypoczynek ciała
i umysłu w kurorcie wód termalnych
Słowacja - LUCKY | Zima / Wiosna 2021
(Dojazd własny/blisko granicy)

Covid19 Kurort LUCKY to Resort służący poprawie zdrowia,
dlatego otwarty i działa normalnie hotel, wyżywienie, zabiegi,
baseny termalne, etc. Zdrowie i regeneracja z natury!
Kurort/Uzdrowisko LUCKY położony jest w przepięknej dolinie pełnej drzew
i zieleni, przeciętej wstęgą potoku wypływającego z tajemniczych górskich
źródeł. Woda spadając z 20 metrowego wodospadu napełnia całą okolicę
dobroczynnym aromatem zapewniając przy tym niezwykłe widoki. Tradycja
oraz Nauka zgodnie stwierdzają, iż mikroklimat i wody z miejscowych
ciepłych źródeł (termalne) wsparte zabiegami: leczą i regenerują! Pobyt
zapewnia wSPAniały wypoczynek, poprawę zdrowia, wzmacnia naturalną
odporność. Zapewnia przy tym długotrwałe efekty regeneracji ciała i umysłu.
• Skarby z NATURY

wody: siarczanowo-wodorowęglanowe i magnezowo-selenowowe, bogate w
niezbędne dla zdrowia mikroelementy między innymi Magnez, Strong, Mangan,
Żelazo czy Cynk. Każdy pełni inną funkcję, a razem zapewniają zdrowie. W
zabiegach używa się także borowin oraz gazu źródlanego. Lokalizacja zapewnia
czysty mikroklimat i kojące widoki!
• Dobroczynne właściwości/działanie

kąpiele w miejscowej wodzie termalnej wsparte zabiegami łagodzą i leczą
dolegliwości reumatyczne i cywilizacyjne. Usuwają skutki stresu (miedzy innymi
osłabienie układu odpornościowego, rozdrażnienie, bezsenność, brak pewności i
radości życia, etc.) Wzmacniają odporność, poprawiają kondycję i samopoczucie!
• THERMAL AQUA - VITAL PARK
całoroczny kompleks basenów wód termalnych (kryte/odkryte). W basenach
stanowiska masaży, gejzery, bicze wodne przy basenach leżaki i wiele miejsca
do wypoczynku. W kompleksie: Świat SAUNY (sucha, parowa, aromatyczna,
Kneip i tepidaria). Wszystkie atrakcje dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive.
• Atrakcje turystyczne

przez kurort przebiegają znakowane szlaki turystyczne, blisko zamki LIKAVA i
STARY HRAD, dwie najpiękniejsze jaskinie WOLNOŚCI i LODOWA, UNESCO
VILKOLINEC. SKI parki: Jasna oraz Rużomberk i inne (Informatory GRATIS).
• Wygodne zakwaterowanie

w głównym kompleksie STANDARD.PLUS (Choč/Liptov) lub Dependance (50 m).
Pokój 1, 2 lub 3 osobowy, funkcjonalnie wyposażony z łazienką, LCDTV-sat,
lodówką, radiem i tel. (możliwa dostawka), Internet WI-FI. Na miejscu baza
zabiegowa oraz baseny termalne i sauny: tylko dla naszych klientów korzystanie
GRATIS All Inclusive! Wysoką jakość wypoczynku i dobroczynne działanie
potwierdzają zadowoleni klienci oraz międzynarodowe certyfikaty i nagrody.
Wybierz odpowiadający PAKIET:
Relaks & Regeneracja zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania i obiadokolacje
(szwedzkie stoły), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 1x zabieg na pełny dzień/osoba. Korzystanie
z basenów wód termalnych, świata saun, Natural SPA, słoneczny taras i leżaki – GRATIS All Inclusive
B) Zdrowotny zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady i kolacje
(szwedzkie stoły), konsultacja lekarza specjalisty, 3x zabiegi na pełny dzień/osoba (oprócz niedzieli lub świąt).
A)
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Korzystanie z basenów wód termalnych, świata saun, Natural SPA, słoneczny taras i leżaki – GRATIS All Inclusive
Dobroczynny wypoczynek:
Kurort/Uzdrowisko LUCKY
część Dependance:
część STANDARD.PLUS:

Zdrowotny

Relaks & Regeneracja

8 dni

4 dni

5 dni

6 dni

7 dni

8 dni

(7 nocy)

(3 noce)

(4 noce)

(5 nocy)

(6 nocy)

(7 nocy)

2495 zł/os.
2695 zł/os.

1395 zł/os.
1595 zł/os.

1545 zł/os.
1795 zł/os.

1795 zł/os.
1995 zł/os.

2095 zł/os.
2195 zł/os.

2295 zł/os.
2395 zł/os.

Dla pobytu/wypoczynku do 24.04.2021 r. (Oprócz świąt)

Cena zawiera:
• 5/6/7 lub 8 dni (4-7 nocy) Kurort Wód Termalnych LUCKY (S. PLUS i Dependance)
• smaczne wyżywienie: 2x lub 3x dziennie (wg pakietu, szwedzkie stoły)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
• Pakiet „Relaks & Regeneracja”: 1x zabieg/ na pełny dzień pobytu/osoba
• Pakiet „Zdrowotny”: 3x zabiegi/ na pełny dzień pobytu/osoba
• baseny termalne (kryte i odkryte) z masażami wodnymi – GRATIS All Inclusive
• świat saun (celtycka, fińska, parowa, aromaterapii..) – GRATIS All Inclusive
• NOWOŚĆ: NATURAL wellness & SPA dla wielbicieli – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, słoneczny taras, plac zabaw..) – GRATIS All Inclusive
• Karta Rabatowa Liptov Region Card (zniżki do muzeów, Ski-pasy, etc.)
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni przed
• możliwość udziału w animacjach i bezpiecznym programie kulturalnym
• Internet WI-FI (lobby bar), bezpieczne parkowanie samochodu
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW od chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• wypoczynek z Europejskim Certyfikatem Bezpieczeństwa Covid-19
• przed wypoczynkiem pomocne informacje turystyczne
• przy zakupionym SKI-pasie, SKI-bus za darmo
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1 € /dorosły/dzień, pokój jednoosobowy +60%. Apartament (De LUX dla 2
osób) +25%. Dla zainteresowanych przejazd w obie strony z Katowic +390 zł/os.
Obowiązkowego do wykonania przed przyjazdem testu RT-PCR Covid-19 - istnieje możliwość sfinansowania Testu
(refundacji) przez zakład pracy.
Zniżki: dziecko do lat 5 śpiące z rodzicami -70%, do lat 12 -30%. Dorosły na dostawce -10%,
wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%. *Zabiegi – tylko dla osób dorosłych!
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