Słowacja – gorące źródła Pakiet RELAKSU z korzyścią dla zdrowia!®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Kontakt, Informacja, Rezerwacja tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

wSPAniały, zdrowy Wypoczynek w oazie wód
termalnych słowackiej stolicy TATR
Słowacja - Termy Poprad, zima 2019 r.
(dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Są takie miejsca na świecie, z których aż nie chce się wyjeżdżać. Nabieramy tam nieopisanych sił na kolejne tygodnie
pracy. W niczym niezakłóconym błogim odpoczynku, w pełni
relaksujemy oraz regenerujemy się nie tylko psychicznie, ale
również fizycznie. Zapraszamy Państwa właśnie w takie miejsca!
POPRAD - piękna okolica i cudowne widoki – ośnieżone tatrzańskie granie
na wyciągnięcie ręki. Poprad zwany jest „Stolicą Tatr”, co świadczy o znaczeniu i turystycznej atrakcyjności! Położony u podnóża Tatr Wysokich,
zachwyca pięknem krajobrazu i atrakcjami. Blisko Słowackiego Raju.
•

Odprężające (zdrowe właściwości)
kąpiele w popradzkiej wodzie termalnej pozwalają szybko zregenerować siły
odprężyć ciało i umysł oraz rozładować stres. Działają leczniczo i uodparniająco
przy dolegliwościach cywilizacyjnych i reumatycznych.
• Gorące źródła – Termy Poprad
to jeden z najnowocześniejszych obiektów Słowacji. Z pewnością najbardziej
komfortowy, całoroczny kompleks atrakcji i basenów termalnych wód u podnóża Tatr. Czeka tu wiele basenów termalnych wód (kryte i odkryte), bogate nowe
saunarium "Fire & Water", wodny plac zabaw - „piracki statek”, profesjonalne
fitness centrum, zjeżdżalnie, wodne barki, leżaki, strefa zdrowia.. i wiele miejsca do relaksu. Wszystkie atrakcje od basenów, saun z ceremoniami po fitness
i Laserowe SHOW dla naszych klientów GRATIS – All Inclusive
•

Atrakcje turystyczne & SKI
lokalizacja na styku TATR i Spiszu zapewnia wiele możliwości, dysponując samochodem łatwo poznamy (odkryjemy) królewską LEVOCZĘ z zachowanymi murami
obronnymi i starówką, pobliską „górę JP2”, źródła siwej brody, Spiską Sobotę
sławną kościołem św. Jerzego (odwiedziła królowa Elżbieta), Słowacki RAJ i wiele
więcej.. W pobliżu ośrodki narciarskie TATR – gwarantujące doskonałe różnorodne
trasy, wspólny SKI-pas, SKI-bus z hotelu! (z Voucherem pomocne informatory – GRATIS)
• Komfortowe zakwaterowanie
w dwóch hotelach o wysokim standardzie 3 i 4 gwiazdek! Hotele połączone są z
sobą oraz z kompleksem „AQUA-termalnym” korytarzami i widokowymi tarasami.
Pokoje 2 osobowe z możliwymi rozkładanymi dostawkami! W każdym pokoju łazienka, TV-sat, suszarka, tel. bogato zaopatrzony mini bar (kawa i herbata Gratis),
Internet. Z pokoi w części 4 -gwiazdkowej panorama na Tatry, zaś pokoje w części
3 -gwiazdkowej urządzone są w kolorach „pór roku”. Swobodę poruszania zapewnia karta chipowa.
• Wyżywienie „Klasy VIP”: śniadania, obiadokolacje serwowane w postaci
bogatych „szwedzkich” stołów (nie zawiera napoi przy obiadokolacji)!
Zdrowy RELAKS TERMY Poprad
w części 3 gwiazdkowej:
w części 4 gwiazdkowej:

4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy)
1345 zł/os.
1495 zł/os.

1695 zł/os.
1795 zł/os.

1995 zł/os.
2095 zł/os.

2195 zł/os.
2295 zł/os.

2295 zł/os.
2395 zł/os.

Cena zawiera:
• 3-7 nocy (4-8 dni) komfortowy Thermal AQUA Resort (3 lub 4 gwiazdki)
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje - szwedzkie stoły)
• korzystanie: kryte i odkryte baseny wód termalnych - GRATIS All Inclusive
Informacja, sprawdzenie miejsc i rezerwacja tel. 33-853-2075 Mobile. 53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.
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• centrum relaksu i odnowy wellness „Fire & Water” - GRATIS All Inclusive
• świat saun, profesjonalne ceremonie, okrycia do sauny - GRATIS All Inclusive
• adrenalinowe atrakcje (zjeżdżalnie, huśtawki wodne..) - GRATIS All Inclusive
• stanowiska Masaży wodnych i perełkowych w basenach - GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) - GRATIS All Inclusive
• kryty pełnowymiarowy (Olimpijski) basen pływacki - GRATIS All Inclusive
• place zabaw, wodna wyspa "piracki statek", tarasy - GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach i konkursach - GRATIS All Inclusive
• codziennie festiwal światła – „Laserowe SHOV” - GRATIS All Inclusive
• Internet w pokojach (łącze kablowe) oraz WI-FI w lobby barze
• szlafrok na czas wypoczynku, w pokoju Kawa & Herbata GRATIS
• bezpieczne parkowanie samochodu (teren dozorowany)
• TATRY CARD zapewniająca rabaty i zniżki w kolejkach tatrzańskich i u partnerów
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL i NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW przy chorobach przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wyjazdem pomocne materiały informacyjne (turystyczne)
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,7 Euro/dorosły/dzień. Pokój jednoosobowy +70%, apartament + 50%.
Zniżki: dziecko do lat 6 Gratis. Do lat 18 na dostawce -25%. Dorosły na dostawce –15%, Drugi pokój dla dzieci
-15%. Pokój rodzinny 3* dla 4 osób -30%. wczesna rezerwacja (>35dni) -50 zł/pokój/Rabat
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