Słowacja - zdrowy 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

wSPAniały, zdrowy wypoczynek
w kurorcie wód termalnych
Słowacja - LUCKY | sezon 2018
(Dojazd własny/blisko granicy)

Kurort LUCKY: malowniczo położony w dolinie Małej FATRY.
Miejscowe wody termalne wsparte odpowiednimi zabiegami
zapewniają regenerację, odprężenie i wypoczynek. Chronią
przed dolegliwościami cywilizacyjnymi i reumatycznymi pomagają zachować harmonię i zdrowie. Wypoczywać będziemy w Głównym
Resorcie (kompleksie): hotel, baseny wód termalnych, świat saun, Natural
SPA, gabinety zabiegowe, plaże słoneczne z leżakami – wszystko na miejscu!
• Termalne wody / mikroklimat

skarbem są termalne źródła wód siarczanowo-wodorowęglanowych i magnezowo-selenowowych. Naturalnie pomocne przy łagodzeniu bólów
reumatycznych, niedomagań cywilizacyjnych, kobiecych oraz w regeneracji. W zabiegach poza wodą termalną używa się borowin. Lokalizacja w dolinie
otoczonej z 3 stron górami lasami zapewnia zdrowy mikroklimat i piękne widoki.
• Dsobroczynne właściwości

kąpiele w miejscowej wodzie termalnej regenerują, dają wypoczynek i energetyzują. Wzmocnione działaniem zabiegów pomagają wygrać ze stresem, przemęczeniem, reumatycznymi bólami pleców, kolan, stawów. Zapewniają poprawę
kondycji, wigor oraz odporność na długie tygodnie.
• 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 także „SAUNA word” (wiele saun do wybory,
tepidaria) Nowość 2018 całoroczny NATURAL SPA: sauny i jacuzzi na dwórze.
Baseny termalne, sauny, plaże, leżaki dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive.
• Atrakcje turystyczne

przez kurort przebiegają szlaki turystyczne w góry, blisko zamki LIKAVA i STARY
HRAD, jaskinie Demanovske, zabytki kultury „Liptovskiej”, regionalne potrawy,
koliby i zachowane zwyczaje oraz barwna kultura (pomocne informatory GRATIS).
• Wygodne zakwaterowanie

Pokoje 1 i 2 osobowe z łazienką (ręczniki, kosmetyki), TV-sat, lodówką, radiem i
tel. (możliwe dostawki). Większość pokoi posiada balkon lub taras (apartamenty
nieco większe z nowym wyposażeniem). Kompleks zapewnia wysoki standard:
pokoje, baza zabiegowa, konsultacje lekarskie, smaczne wyżywienie (w formie
szwedzkich stołów), własne baseny z wodą termalną – wszystko na miejscu!
Wybierz odpowiadający PAKIET:
Relaks Wellness Regeneracja zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania oraz
obiadokolacje (szwedzkie stoły), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 1 zabieg na pełny dzień/osoba.
Kryte i odkryte baseny wód termalnych, duży świat saun, plaże słoneczne i leżaki – GRATIS All Inclusive
B) Zdrowotny zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady i kolacje (szwedzkie stoły), konsultacja lekarza specjalisty, 2x zabiegi na pełny dzień/osoba (oprócz niedzieli lub świąt). Kryte i
odkryte baseny termalnych wód, duży świat saun, plaże słoneczne i leżaki – GRATIS All Inclusive
A)

Zdrowy wypoczynek:
Kurort LUCKY 2018
Standard PLUS:
Apartament:

Zdrowotny

Pakiet: Relaks Wellness Regeneracja

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2045 zł/os.
2195 zł/os.

2345 zł/os.
2495 zł/os.

1395 zł/os.
1595 zł/os.

1595 zł/os.
1845 zł/os.

1875 zł/os.
2145 zł/os.

2095 zł/os.
2455 zł/os.
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wSPAniały zdrowy wypoczynek w kurorcie wód termalnych - LUCKY sezon 2018 r.

Cena zawiera:
• 3/4/5/6 lub 7 nocy (4-8 dni) Kurort Wód Termalnych LUCKY
• wygodny pokój dwuosobowy (Standard Plus lub Apartament)
• smaczne wyżywienie: 2 lub 3x dziennie (wg pakietu, szwedzkie stoły)
• baseny termalne (kryte i odkryte) oraz wodne atrakcje – GRATIS All Inclusive
• świat saun (celtycka, fińska, parowa, aromaterapii..) – GRATIS All Inclusive
• nowe odkryte wellness & SPA centrum (kryto-odkryte) – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, stanowiska masaży, plac zabaw) – GRATIS All Inclusive
• Jacuzzi pod gołym niebem z sauną i basenem chłodzącym – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach i programie kulturalnym
*Zabiegi w cenie wypoczynku, pakiet:
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
• „Relaks Wellness Regeneracja”: 1x zabieg/ na pełny dzień pobytu/osoba
• „Zdrowotny”: 2x zabiegi/ na pełny dzień pobytu/osoba
• szlafrok na czas wypoczynku (Apartament), Internet WI-FI (lobby bar)
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• bezpieczne parkowanie samochodu (teren dozorowany całą dobę)
• pakiety ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem pomocne informacje turystyczne
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1 € /dorosły/dzień, pokój jednoosobowym +20%.
Dla zainteresowanych przejazd w obie strony z Katowic +295 zł/os.
Zniżki: dziecko do lat 5 GRATIS, do lat 12 -30%. Dorosły na dostawce -10%,
Karta Family Tour® –50 zł, wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.
*Zabiegi – dla osób dorosłych
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