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wSPAniały, komfortowy (bezpieczny) wypoczynek
w Oazie wód termalnych z pakietem SPA
Słowacja – PATINCE RESORT**** | Jesień/Zima 2020
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

PATINCE – Thermal SPA Resort****. Oaza spokoju, relaksu i
zdrowego wypoczynku w ciepłym mikroklimacie i czystej
Naturze! Dobroczynne wody termalne w całorocznych
basenach ze stanowiskami masaży i atrakcjami. Na miejscu
także bogata infrastruktura gwarantująca zdrowy relaks i wypoczynek.
Skorzystamy także z masaży i zabiegów SPA (opis w "cena zawiera").
• Dobroczynny wypoczynek / właściwości
źródła w Patincach przed 1000 lat odkryli Rzymscy Legioniści przypisując
im cudowną moc uzdrawiającą. Nauka i medycyna potwierdzają, iż kąpiele
w "patińskiej" wodzie termalnej znakomicie regeneruje serce i układ
krążenia, likwiduje bóle reumatyczne i stres! Pomaga odzyskać siły oraz
poprawia odporność na dolegliwości cywilizacyjne spowodowane pracą, stresem
oraz zanieczyszczeniem środowiska.
• Thermal RESORT Patince
nowoczesny Kompleks / Resort zaprojektowany w stylu wellness (wszystko)
zapewnia komfortowy wypoczynek z dala od zgiełku miasta i przemysłu.
Czekają wygodne (duże) pokoje, pyszne wyżywienie, baseny termalne z
stanowiskami masaży wodnych oraz jaskinią, cichymi zakolami, grzybkami
wodnymi i rwącą rzeką. Do tego cały świat sauny i fitness, jacuzzi, plac zabaw i
basen dziecięcy.
• Turystyczne atrakcje
w pobliżu wiele ciekawostek świadczących o burzliwej i ciekawej historii tych
ziem! Wykopaliska „obozu rzymskiego”, Komarno „niezdobyta forteca”, Sturovo
„widok z bajki”, piwnice winiarskie, browar (złoty Bażant), zamek „Wyszehrad”,
miasteczko artystów „Szentendre”, po Budapeszt (materiały turystyczne – GRATIS)
• Komfortowe zakwaterowanie
Wellness THERMAL RESORT**** & SPA (4 gwiazdkowy hotel) Pokój: -1 lub -2
osobowy z łazienką, klimatyzacją, TV-sat, minibarem, sejfem, tel. Internet WI-FI
(1 lub 2 dostawki). Część hotelowa połączona korytarzem z basenami termalnych
wód oraz Natural SPA z saunarium i gabinetami masaży, zabiegów. Wszystko
pod jednym dachem! Termy, Sauny i Wellness - GRATIS All inclusive
• Smaczne wyżywienie VIP
2x dziennie w postaci śniadań oraz obiadokolacji w formie „szwedzkich stołów”
z daniami kuchni regionalnej i międzynarodowej oraz słodkim bufetem (ciasta,
owoce, lody, etc.), płatne tylko napoje przy obiadokolacji.
PATINCE THERMAL RESORT****
4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy)
1145 zł/os.
1345 zł/os.
1545 zł/os.
1745 zł/os.
wypoczynek KOMFORT
Jesień / Zima 2020 | wSPAniały, bezpieczny, zdrowy.. wypoczynek

8 dni (7 nocy)
1895 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) PATINCE Wellness THERMAL RESORT**** & SPA
• smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania i obiadokolacje (szwedzkie stoły)
• korzystanie z wszystkich basenów wód termalnych - GRATIS All inclusive
• korzystanie ze „świata saun”, jacuzzi, tepidarium.. - GRATIS All inclusive
• fitness centrum, place zabaw, nocna kąpiel (piątek) - GRATIS All inclusive
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• stanowiska masaży i biczów wodnych w basenach - GRATIS All inclusive
• infrastruktura (tarasy, leżaki, zjeżdżalnie wodne..) - GRATIS All inclusive
• możliwość udziału w animacjach i AQUA Aerobiku - GRATIS All inclusive
• Voucher 10 EURO wartość do wykorzystania na dowolne zabiegi
• Voucher Welcam Drink do wykorzystania w dowolnym momencie
• Voucher -20% butelka wina w nocnym klubie (Bowling bar)
Dodatkowo (zabiegi Health/Beauty) w cenie wypoczynku:
• 4 dni (3 noce): 1x diagnostyka organizmu, 1x ciepły regenerujący okład (20 min),
1x masaż wodny/aromaterapia „antystresowy” z lawendą.
• 5 dni (4 noce): 1x diagnostyka organizmu, 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x masaż wodny/aromaterapia
„antystresowy” z lawendą. 1x usługa kosmetyczna dopasowana przez specjalistę do typu skóry.
• 6 dni (5 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x masaż wodny/aromaterapia
„antystresowy” z lawendą, 1x usługa kosmetyczna dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur
(rybki Gara Rufa, 30 min).
• 7 dni (6 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x masaż wodny/aromaterapia
„antystresowy” z lawendą, 1x usługa kosmetyczna dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur
(rybki Gara Rufa, 30 min), 1x specjalistyczny masaż antystresowy/migrenowy szyi i głowy (20 min).
• 8 dni (7 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x ciepły regenerujący okład (20 min), 1x masaż wodny/aromaterapia
„antystresowy” z lawendą, 1x usługa kosmetyczna dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur
(rybki Gara Rufa, 30 min), 1x specjalistyczny masaż antystresowy/migrenowy szyi i głowy (20 min), 1x orientalny
Tajski Masarz „Siódme niebo”.
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe, suszarka do włosów
• Internet WI-FI w pokoju i lobby barze, całodobowa recepcja
• 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 €
• wypoczynek z Europejskim Certyfikatem Bezpieczeństwa Covid-19
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• parkowanie samochodu przy hotelu (teren dozorowany)
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,82 €/os/dzień, pokój jednoosobowy +45%, Superior (2-4 os.) +25%.
Zniżki: dzieci do lat 6 - GRATIS do lat 12 na dostawce -50%. Młodzież lub dorosły na dostawce -15%,
wczesna rezerwacja -2%.
*Pakiety i zabiegi – tylko dla osób dorosłych.
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