Słowacja - gorące źródła termalnych wód – to nasza specjalność!
www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie wolnych miejsc tel. 33-853-2075 lub mobile: 53-43-43-500

Przez wypoczynek zachować i odzyskać zdrowie
w kurorcie wód termalnych
Słowacja - Sklene TEPLICE | 2018
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Sklene Teplice – malowniczy, cichy kurort w zielonej dolinie
„złotonośnych” Gór Stiavnickich. Z dala od przemysłu i wielkich
miast czerpie wprost z Natury niezwykłych gorących źródłach:
wody termalne – wg ekspertów znacznie cenniejsze niż
wydobywane w okolicy od wieków złoto. Wody te i zabiegi pomagają przez
wypoczynek odzyskać i zachować zdrowie - najcenniejszy skarb!
Termalne wody (ciepłe źródła)
należą do typu siarczanowych, wapienno-gorących, magnezowych wód
mineralnych o temperaturze 37,5 - 52,3 oC. Z powodu złota w górach
miejscowe ciepłe źródła do niedawna były pilnie strzeżoną tajemnicą.
Dzięki temu jednak zachował się tu nienaruszony mikroklimat, jaskinia
„gorące źródło” oraz oryginalne domy uzdrowiskowe i tradycyjne baseny.
Zdrowe właściwości
kąpiele w miejscowej wodzie termalnej wsparte indywidualnie dobranymi
zabiegami pomagają wygrać z dolegliwościami reumatycznymi, bólem stawów i
kręgosłupa. Eksperci polecają ją również przy niedomaganiach spowodowanych
stresem (uczucie, przemęczenia, bezsenność, nadwaga, nałogi..) Jak trafnie
powiedział Hipokrates: „Medycyna leczy – Natura UZDRAWIA!”
Jaskinia (gorące źródło) PARENICA
ciekawostką, zarazem atrakcją kurortu jest możliwość kąpieli w jaskini będącej
jednocześnie „gorących źródłem” gdzie bezpośrednio po ścianach napływa z
głębi ziemi woda termalna tworząc unikalny stalagmit mieniący się kolorami
minerałów, unikat o światowej skali. Ceniony, jako naturalna osobliwość
przyrodnicza, ale jeszcze bardziej przez lekarzy, kuracjuszy i turystów mogących
skorzystać z dobroczynnych darów natury w oryginalnej postaci!!
Atrakcje turystyczne
Region słynie z bogatych złóż złota i srebra (po dziś dzień, w potokach
znajdowane są okruchy) Dysponując samochodem warto odkryć udostępnione
kopalnie, miasto Bańska Stiavnica oraz, wieś VLKOLINEC (na liście UNESCO.) Na
narciarzy czekają SKI Krachule, Skalka, Salamandra.. (informacje turystyczne – GRATIS).
Wygodne zakwaterowanie
DOMY ZDROJOWE: Goethe, Mateja Bela, Relax Thermal, Alžbeta. W części „Standart” (wygodnie) lub „Komfort”.
Pokoje 1 i 2 os. z łazienką, TV-sat, lodówką (możliwa dostawka). Część KOMFORT: nowe wyposażenie. Zabiegi
wykonywane są w centrum balneoterapii, baseny termalne przy domach zdrojowych. Obiekty położone blisko
siebie na terenie parku zdrojowego. Kompleks zapewnia kontakt z naturą i wiele możliwości wypoczynku.
Wybierz odpowiadający pakiet:
A) Wypoczynkowy zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania (bufet) oraz
obiadokolacje (wybór z menu), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), średnio 1,5 zabiegu dzień/os.
B) Zdrowotny zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 3x dziennie: śniadania (bufet), obiady i kolacje
(wybór z menu), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 17 zabiegów na tydzień/osoba.
Wypoczynkowy

Zdrowotny

Wybierz swój PAKIET:
Sklene TEPLICE 2018

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

8 dni (7 nocy)

w pokoju STANDART
w pokoju KOMFORT

1295 zł/os.
1595 zł/os.

1495 zł/os.
1695 zł/os.

1895 zł/os.
2095 zł/os.
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Wypoczynek z korzyścią dla zdrowia w kurorcie wód termalnych.. SKLENE TEPLICE 2018 r.

Cena zawiera:
• 4/5 lub 7 nocy (5/6/8 dni) Kurort Wód Termalnych Sklene TEPLICE
• wygodny pokój dwuosobowy (Standard Plus lub Komfort)
• smaczne wyżywienie: 3x lub 3x dziennie (wg pakietu)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
• 1,5 zabiegu dzień/osobę w pakiecie Wypoczynkowym
• 17 zabiegów na tydzień w pakiecie Zdrowotnym
(zabiegi: indywidualnie dobrane procedury + baseny termalne)
• korzystanie z fitness centrum – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z urządzeń masujących – GRATIS All Inclusive
• Internet WI-FI w lobby barze i zabytkowej „lazenskiej” altanie
• możliwość udziału w animacjach i programie kulturalnym
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiety ubezpieczeń: turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem pomocne informacje turystyczne
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1,00 €/os/dz. Pokój jednoosobowy +30%.
Przejazd dla zainteresowanych z Katowic, Bielska +350 zł/os.
Zniżki: dzieci do lat 3 – Gratis, do lat 12 -50%, dostawka –10%. Karta Family Tour®” -50 zł.
Wczesna rezerwacja (>31 dni) -2%.
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