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Komfort, radość i dobroczynny wypoczynek
w renomowanym kurorcie gorących źródeł
- Czechy – KARLOWE WARY| PROMOCJA
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Karlowe Wary – wSPAniały wypoczynek, regeneracja, relaks.
Odkrywanie tajemnic i skarbów, fascynujących historii jednego z
najlepszych kurortów Europy. Oderwanie od codziennych spraw i
zanurzenie w atmosferze miejsc, gdzie tradycja i nowoczesność łączą siły
gwarantując relaks i zdrowie!
„Diament” w koronie czeskich SPA
za sprawą cesarza, uzdrawiających gorących źródeł i mikroklimatu
nazwano tak Karlowe Wary. Piękne widoki, ścieżki, strumyki, altanki,
źródła, pomniki, finezyjnie wplecione w parki i secesyjną architekturę są
wizytówką kurortu, zapewniając w nim nastrojową scenerię wypoczynku.
• Gorące źródła mineralnych wód
lecznicze wody bezpośrednio ze źródeł „promenady królewskiej”, zawierają
unikalne i zdrowe minerały, potrzebne ciału związki dwuwęglanowe,
siarczanowe, chlorowe oraz sodowe. Dodatkowo nowoczesna baza zabiegowa i
infrastruktura zapewnia intensywną regenerację i wSPAniały relaks.
• Właściwości wypoczynku
tutejsze wody korzystnie wpływają na system przemiany materii, regulując
gospodarkę mineralną organizmu. Poprawiają odporność na wyzwania
cywilizacyjne związane ze stresem, szybkim trybem życia i zanieczyszczeniem
środowiska. Uzupełnieniem wypoczynku są indywidualnie dobrane zabiegi.
• Atrakcje turystyczne
spacer po zabytkowej Kolonadzie z „dzbankiem” dobroczynnej karlowaskiej
wody zaczerpniętej własnoręcznie wprost ze źródła – doznanie bezcenne!
Korzystając z okazji warto odwiedzić: muzeum Beherovki i szkła „Moser”
(Karlowe Wary) w okolicy: zamki Loket i Beczow, piwne SPA Chodawa Plana oraz
słynny z wojen Husyckich CHEB i wulkany błotne rezerwatu SOOS i etc.
• Komfortowe zakwaterowanie
komfortowy 4 gwiazdkowy Kompleks Spa Sanssouci Resort, pokoje Clasic 1- i 2os. wygodnie wyposażone, łazienka (kosmetyki, suszarka do włosów), TV-sat,
minibar, Internet WI-FI, sejf, szlafrok, część pokoi z balkonem. Własne SPA centrum z basenem, saunami i tepidarium. Strefa Medical zapewnia zabiegi z użyciem Karlowarskiej wody, masaże, magnetoterapie, okłady i inne. Kompleks zacisznie zlokalizowany w karlowarskim parku w odległości zaledwie 10-15 minut
spacerem od centrum, można też skorzystać z kolejki i busa (centrum zamknięte
dla ruchu samochodowego).
•
Wyżywienie „Klasy VIP”: 2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w postaci „szwedzkich stołów” z daniami
ciepłymi (mięsa, zupy, ryby..), zakąski, owoce sery, ciasta i desery. Napoje (woda, sok, herbata) GRATIS.

6 dni (5 nocy)

Karlove WARY SPA Resort****
Komfortowy wypoczynek

7 dni (6 nocy)

2095 zł/os.
2395 zł/os.
Promocyjne pakiety specjalne! ważne dla wypoczynku do 31.10.2022r.

8 dni (7 nocy)
2695 zł/os.

Cena zawiera (pakiet Classic):
• 6/7 lub 8 dni (5-7 nocy) Karlowe Wary 4 gwiazdkowy Kompleks Spa Resort
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• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiady - szwedzkie stoły)
• kryty basen ze stanowiskami masaży – GRATIS All Inclusive
• świat saun (fińska, parowa) tepidarium – GRATIS All Inclusive
• jacuzzi oraz strefa relaksu z leżakami – GRATIS All Inclusive
• konsultacja lekarza specjalisty w pierwszym dniu wypoczynku (dobór zabiegów)
• 2 zabiegi w każdy pełny dzień wypoczynku (dla osób dorosłych)
• możliwość skorzystania z kuracji pitnej na miejscu
• możliwość udziału w programie kulturalnym (piątek-sobota)
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe
• bezpłatny internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze
• całodobowa obecność specjalistów/możliwość zmiany zabiegów
• faktura (polski rachunek) pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
• taksa klimatyczna (podatek miejscowy)
• przed wypoczynkiem materiały informacyjno – turystyczne
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera:
opłaty parkingowej 200 Kc/noc (260 Kc/noc garaż), pokój jednoosobowy +15%. Apartament +25%
Zniżki:
dziecko do lat 3 - GRATIS, do lat 14 – 50%, dorosły na dostawce -10%, wczesna rezerwacja -2%.
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