Polecany przez ekspertów zdrowy wypoczynek przy gorących źródłach
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Informacja, sprawdzenie miejsc, rezerwacja tel: 33-853-2075 lub 53-43-43-500

wSPAniały, odprężający ciało i umysł,
wypoczynek w Oazie wód termalnych
Słowacja – BESZENIOWA | sezon 2018
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Termy Resort BESZENIOWA - położone na styku płyt tektonicznych Małej i Wielkiej Fatry oraz Tatr. Od zarania dziejów
występują tu naturalne gorąca źródła niezwykłych wód termalnych, wpływających korzystnie na nasze zdrowie (potwierdzają ludowe legendy i współczesna nauka.) Wypoczywać będziemy w głównym Resorcie (kompleksie): hotel, baseny wód termalnych, saunarium, wellness i SPA – wszystko pod jednym dachem!
•

TERMY - właściwości
woda w odkrytych basenach termalnych posiada charakterystyczny
rdzawy kolor, który zawdzięcza zawartym minerałom. To sprawdzony sposób odprężenia ciała i umysłu - wypoczynku z korzyścią
dla zdrowia! Polecany przy niedomaganiach XXI wieku spowodowanych pracą, stresem i zanieczyszczeniem środowiska (alergia, osłabienie, bóle reumatyczne, kłopoty z krążeniem, oddechowe, bezsenność,
nerwowość, szybkie męczenie, nawracające infekcje..)
•

Thermal AQUA & SPA
czekają tu na Nas baseny termalne kryte i odkryte, wyposażone w stanowiska masaży i atrakcji: ścianki, fontanny, masaże perełkowe i wodne..
W części krytych basenów znajdziemy basen ze sztuczną falą, wiele zjeżdżalni i wodnych i placem zabaw. Dla naszych klientów nieograniczone
korzystanie z wszystkich basenów i atrakcji – GRATIS All Inclusive! Na
miejscu płatne tylko masaże.
• Sauna World (Nowość 2018)
ekskluzywny świat saun! Skrywający idealną harmonię płynącą z natury
drzew, wody i gór. Skoncentrowany na dbałości o ciało, duszę i umysł
będący źródłem nowej energii! Codziennie możemy skorzystać z rytuałów
sauny bogatych w aromaterapię, muzykoterapię lub peeling. Każda „rytuał” ma
pozytywny wpływ na zdrowie. Odmładza skórę, pomaga w zwalczaniu niedomagań cywilizacyjnych, pozytywnie wpływa na układ oddechowy. Dla naszych
klientów 3 godziny/dzień – GRATIS All Inclusive!
•

Atrakcje turystyczne
pałac myśliwski, ciekawy drewniany kościółek, blisko osada „celtycka”, muzea i
ciekawostki w Liptovskim Mikulaszu. Blisko dwie najpiękniejsze jaskinie Słowacji (lodowa i wolności) oraz zamki (Oravski, Likawa), wodospad Lucki, skanseny: Pribylina, Vilkolinec. (Informatory turystyczne GRATIS z Voucherem).
•

Wygodne zakwaterowanie
Thermal Resort Besenova (HEALTH, FAN & SPA) zakwaterowanie w części:
„Standard” i „LUX/STUDIO”. Pokoje funkcjonalnie wyposażone z łazienką, TVsat, suszarką do włosów, tel, minibarem, szlafrokami, Internet WI-FI. W każdym
pokoju zestaw do przygotowania kawy i herbaty GRATIS. Obiekty zapewniają
wysoki standard wypoczynku. Możliwe dostawki: część standard 1, cześć
LUX/Studio 2. Nowością jest możliwość zamieszkania w nowym 4 gwiazdkowym „Galeria Thermal” posiadającym dodatkowo 3 własne małe odkryte baseny termalne, nasi klienci tego obiektu mogą także bez ograniczeń korzystać z
wszystkich innych basenów termalnych Thermal Resort Besenova.
Informacja, Sprawdzenie wolnych miejsc, Rezerwacja:  33-853-0732  53-43-43-500 |Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji!
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•

Smaczne wyżywienie
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów! Miejscowa
kuchnia cieszy się opinią jednej z najsmaczniejszych (nie zawiera napoi przy obiadokolacji)
Wypoczynek w TERMACH
Beszeniova 2018
cześć 3 gwiazdkowa:
część LUX/Studio***:
część 4 gwiazdkowa:

4 dni (3 noce)

5 dni (4 nocy)

6 dni (5 nocy)

1395 zł/os.
1695 zł/os.
1995 zł/os.
1545 zł/os.
1845 zł/os.
2145 zł/os.
1695 zł/os.
2045 zł/os.
2445 zł/os.
Dla wypoczynku do 30 Września 2018

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2275 zł/os.
2495 zł/os.
2875 zł/os.

2595 zł/os.
2845 zł/os.
3245 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Termy/Resort/Hotel BESENOVA (wg wybranej opcji)
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania oraz obiadokolacje szwedzkie stoły)
• korzystanie z basenów termalnych (kryte i odkryte) - GRATIS All Inclusive
• korzystanie z adrenalinowych wodnych zjeżdżalni - GRATIS All Inclusive
• basen ze sztuczną falą, Aqua FigloPark, piracki statek - GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, place zabaw, masaże wodne) - GRATIS All Inclusive
• możliwość uczestnictwa w animacjach i konkursach - GRATIS All Inclusive
• Sauna WORLD codziennie jedno wejście na 3 godziny - GRATIS All Inclusive
• Tatrzańska karta Rabatowa „GO-pass” oraz Regionalna „Liptov Kart” - GRATIS
• zestaw do przygotowania kawy i herbaty w pokoju – GRATIS
• faktura (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• całodobowa recepcja, Internet WI-FI na terenie całego Resortu
• szlafrok (dorośli), ręczniki, suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• parkowanie samochodu na terenie Resortu
• zestaw pomocnych materiałów informacyjno – turystycznych
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,8 €/os/dorosły/dzień, pokój 1 osobowy +75%.
Zniżki: dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS, dostawka dla dzieci do lat 12 -60%, dla dorosłych -40%, karta Family Tour® –40 zł, wczesna rezerwacja na >35 dni przed wypoczynkiem -2%. Dodatkowo GRATIS dla gości części
4 gwiazdkowej ogólnie dostępny na poziomie pierwszym „FrEsh BaR” z owocami, przekąskami i wodą.

Informacja, Sprawdzenie wolnych miejsc, Rezerwacja:  33-853-0732  53-43-43-500 |Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji!

