Słowacja Twój wSPAniały, zdrowy wypoczynek na to nasza specjalność!®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie dostępności wolnych miejsc tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

wSPAniały, zdrowy wypoczynek w renomowanym
kurorcie wód termalnych i borowin
Słowacja – PIESTANY | sezon 2018
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Piestany: dzięki położeniu w dolinie Vagu, szeroko otwartej na
południe, odznaczają się wyjątkowo łagodnym mikroklimatem i
dużym nasłonecznieniem. Zaś dzięki naturalnym gorącym źródłom wód termalnych, mikroklimatowi i własnej borowinie kurort Piestany zaliczany jest do TOP najlepszych na Słowacji i na świecie!
• Gorące źródła (Baseny termalne, Borowiny, Zabiegi)
Piestany słyną wyjątkowymi wodami określonymi przez specjalistów jako:
wapienno – magnezowe i siarczanowo – wodorowęglanowe o temp. Od 30
do nawet 70 °C. Uzdrowisko znane jest też z siarkowych borowin, których
pozyskiwanie, uszlachetnianie i lecznicze zastosowanie rozwijane jest tu
od ponad 100 lat. Nazwa „Piestany” wg słowiańskiego języka pochodzi od
„pieszczące ciało” lub „leczy ciało”, co świadczy, że lecznicze właściwością
miejscowych wód z gorących źródeł znane są tu od wieków! Dla naszych
klientów korzystanie z hotelowych termalnych basenów – GRATIS!
• Właściwości zdrowotne
wypoczynek doskonale regeneruje i usuwa skutki stresu (migrena, bezsenność, niewydolność, chroniczne uczucie przemęczenia, obniżona odporność). Leczniczy w dolegliwościach cywilizacyjno-reumatycznych (artrozy, zwyrodnienia, bóle stawów i pleców..) oraz osteoporozie. Uzdrowisko
posiada bogatą/nowoczesną bazę leczniczo – zabiegową, miejscowi lekarze/specjaliści są zaliczani do najlepszych, łączą tradycję, medycynę i SPA!
• Relaks, sport i rozrywka
kurort dba o aspekty kulturalne i rozrywkowe wypoczynku, organizując
dancingi, wieczorki muzyczne, koncerty, dyskoteki. Na miejscu „Pole Golfowe” z wypożyczalnią sprzętu, tenis, plaże, bażanciarnia.. Polecamy spacery po starówce, nadrzecznych promenadach, parkach z źródełkami..
• Atrakcje turystyczne w pobliżu
na miejscu organizowane są niedrogie wycieczki. Mając do dyspozycji własny samochód warto wybrać się wycieczkę wg własnych upodobań, a do
wyboru jest sporo od Penzinku – stolicy winiarstwa, Trnavy – „Słowackiej
Częstochowy”, zamków Trenczyn i Smolnice, jaskini „Driny” po Bratysławę, Wiedeń! (zestaw pomocnych materiałów GRATIS)
•

Komfortowe zakwaterowanie
kompleks Hotel/Uzdrowisko: 3 gwiazdki: Splendid/Grand*** (łazienka, TVsat, tel, radio, lodówka). 4 gwiazdki: Esplanade/Palace**** (pokój komfort
lub nowy Premium /Superior PLUS z klimatyzacją, pokoje funkcjonalnie
wyposażone z łazienką, LCD TV-sat, suszarką do włosów, tel, minibarem,
serwisem do samodzielnego przygotowania kawy/herbaty GRATIS. Każdy
zapewnia wysoki standard wypoczynku i wygodę - baza zabiegowa, konsultacje, wyżywienie, własne baseny termalne – wszystko na miejscu! Nowością jest możliwość wypoczynku w Thermia Palace***** (Jedyny 5
gwiazdkowy hotel klasy „Thermal, Health & SPA” Europy środkowej). Dla
naszych gości w Termia PALAC własny mały basen termalny odkryty i
słynna w świecie IRMA baza zabiegowa.
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.
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Zdrowy wypoczynek w renomowanym kurorcie wód termalnych i borowin.. PIESTANY 2018.

Wybierz odpowiadający PAKIET:
Wypoczynek & Regeneracja zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania – bufet,
obiadokolacje wybór z menu + bufet sałatkowy (w części 4 gwiazdkowej szwedzkie stoły), konsultacja lekarza
specjalisty, 1,5 zabiegu/pełny dzień. Korzystanie z basenów wód termalnych i infrastruktury przy hotelu.
B) Zdrowotny zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 3x dziennie: śniadanie – bufet, obiad i kolacja
wybór z menu + bufet sałatkowy (część 4 gwiazdkowa szwedzkie stoły), konsultacja lekarza specjalisty, potrzebna diagnostyka, pakiet 24x zabiegi/tydzień. Korzystanie z basenów wód termalnych i infrastruktury przy hotelu.
A)

Zdrowy wypoczynek
Kurort PIESTANY

Zdrowotny

Wypoczynek & Regeneracja

8 dni

4 dni

5 dni

6 dni

7 dni

8 dni

(7 nocy)

(3 noce)

(4 noce)

(5 nocy)

(6 nocy)

(7 nocy)

2145 zł/os.
2595 zł/os.
3295 zł/os.
3595 zł/os.
3995 zł/os.

2490 zł/os.
3095 zł/os.
3795 zł/os.
4295 zł/os.
4695 zł/os.

3195 zł/os.
1295 zł/os.
1475 zł/os.
1795 zł/os.
3 gwiazdki (Komfort)
3795 zł/os.
1795 zł/os.
1845 zł/os.
2195 zł/os.
4 gwiazdki (Komfort)
4595 zł/os.
2095 zł/os.
2195 zł/os.
2695 zł/os.
4 gwiazdki (Superior/Premium)
5495 zł/os.
2295 zł/os.
2395 zł/os.
2995 zł/os.
5 gwiazdek (Komfort)
5995
zł/os.
2595
zł/os.
2695
zł/os.
3395 zł/os.
5 gwiazdek (De LUX)
Promocyjna oferta cenowa dla wypoczynku do 12 Października 2018 r.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Renomowany Kurort PIESTANY (wybrana część)
• smaczne wyżywienie (2 lub 3x dziennie – wg wybranego pakietu)
• konsultacja lekarza specjalisty w pierwszym dniu pobytu (dobór zabiegów)
• ZABIEGI w cenie: Wypoczynek & Regeneracja: 1,5 zabiegu/dzień, Zdrowotny: 24zabiegi/tydzień
• korzystanie z basenów termalnych wód przy obiekcie – GRATIS All Inclusive
• 4*korzystanie z wellness, profesjonalnego fitness i saun – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w „Aqua aerobiku” oraz Nordic Walking – GRATIS All Inclusive
• możliwość korzystania z „Aqua bicycle” w basenie termalnym – GRATIS All Inclusive
• możliwość uczestniczenia w animacjach i programie kulturalno-rozrywkowym
• Internet WI-FI w pokoju i całym obiekcie, szlafrok na czas wypoczynku
• całodobowa recepcja oraz opieka specjalistów
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiety ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (1,1 €/os./dzień), parkowania samochodu 1 €/dzień.
Pokój 1 osobowy +55%, Przejazd w obie strony z Katowic, Bielska, Skoczowa +350 zł/os.
Zniżki: dziecko do lat 3 Gratis, do lat 12 na dostawce -40%, karta „Family TOUR® –50 zł.
Wczesna rezerwacja (>30 dni) -2%.
Dlaczego warto wypoczywać w Kurorcie
Termalnych wód termalnych i borowin Piestany?
• Piestany to atrakcyjne turystycznie miejsce wypoczynku, obfitujące w ciekawostki i atrakcje!
• Niezwykła Lokalizacja na WYSPIE – gwarantuje spokój i oderwanie od cywilizacyjnego „pędu”!
• Nasi klienci bez limitów korzystają z termalnych basenów przy hotelach!
• Nasi klienci korzystają z indywidualnie dobranych przez specjalistę zabiegów!
• Wielowiekowa tradycja, smaczne wyżywienie, wysoki standard zakwaterowania i usług.
• Piestany to jeden z najczęściej wybierkach kurortów/uzdrowisk termalnych wód na Słowacji!
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.

