Biuro Zdrowych Podróży Family TOUR i King SPA®
Konto bankowe: 95 1140 2004 0000 3002 5142 1586
Sprawdzenie dostępności i rezerwacja tel: 33-853-2075 mobile: 53-43-43-500

wSPAniały, Zdrowy WYPOCZYNEK w OAZIE
WÓD TERMALNYCH z pakietem zabiegów!
Słowacja – PATINCE**** - Jesień/Zima 2022
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

PATINCE – maleńka miejscowość, na południu Słowacji. Słynna z
dobroczynnych właściwości miejscowych wód termalnych oraz
ciepłego mikroklimatu. Bogata infrastruktura gwarantuje komfort
oraz aktywną regenerację i wypoczynek z korzyścią dla zdrowia.
Skorzystamy z masaży i zabiegów SPA (opis w "cena zawiera")..
Zdrowe właściwości
tutejsze źródła już przed 1000 lat odkryli Rzymscy Legioniści przypisując
im cudowną moc (leczenie niedomagań). Współczesna nauka potwierdza,
iż kąpiele w "patińskiej" wodzie termalnej: regenerują serce i układ
krążenia, likwidują bóle reumatyczne pleców i stawów! Poprawiają
odporność na dolegliwości cywilizacyjne spowodowane przeciążeniem, pracą,
stresem, nieodpowiednią dietą oraz zanieczyszczeniem środowiska.
Thermal RESORT Patince
nowoczesny kompleks zaprojektowany w stylu wellness, malowniczo ulokowany
nad jeziorem. Gwarantuje cudowny wypoczynek na łonie natury z dala od
wielkich miast i ośrodków przemysłowych. Dla naszych klientów baseny wód
termalnych ze stanowiskami masaży wodnych, zakola, jaskinia, jacuzzi, plac
zabaw, saunarium (wiele do wyboru) i fitness - wszystko GRATIS ALL Inclusive!
Turystyczne atrakcje
w pobliżu wiele ciekawostek świadczących o burzliwej i ciekawej historii tych
ziem! Udostępnione wykopaliska na terenie „obozu rzymskiego”, Komarno
„niezdobyte fortyfikacje”, Sturovo „widok jak z bajki”, piwnice winiarskie,
browar (złoty Bażant), zamek „Wyszehrad”, malownicze miasto artystów
„Szentendre” aż po Budapeszt (Pomocne materiały turystyczne – GRATIS)
Komfortowe zakwaterowanie
PATINCE: 4 gwiazdkowy AQUA Thermal SPA Resort. Pokoje -1 oraz -2 osobowe z
łazienką, TV-sat, suszarką do włosów, sejfem, minibarem, tel. Internet WI-FI i
klimatyzacją. Własne baseny wód termalnych, sauny, fitness centrum. Obiekt
łączą korytarze i słoneczne tarasy dzięki czemu możemy w szlafroku z pokoju
przejść do basenów, gabinetów SPA oraz saunarium. Bez barierowe poruszanie
zapewnia karta chipowa.
Smaczne wyżywienie
2x dziennie - śniadania i obiadokolacje w postaci bogatych „szwedzkich stołów”
z wyborem dań, przekąsek i przystawek (płatne tylko napoje przy obiadokolacji)

Termy Patince:
Thermal RESORT****

4 dni (3 noce)
1395 zł/os.

5 dni (4 noce)
1645 zł/os.

6 dni (5 nocy)
1895 zł/os.

7 dni (6 nocy)
2195 zł/os.

8 dni (7 nocy)
2395 zł/os.

Cena zawiera:
• 3-7 nocy (4-8 dni), Komfortowy PATINCE Thermal RESORT****
• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)
• korzystanie z wszystkich basenów wód termalnych - GRATIS All inclusive
• korzystanie ze „świata saun”, jacuzzi, tepidarium.. - GRATIS All inclusive
• fitness centrum, plac zabaw, nocna kąpiel (piątek) - GRATIS All inclusive
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• stanowiska masaży i biczów wodnych w basenach - GRATIS All inclusive
• infrastruktura (tarasy, leżaki, zjeżdżalnie wodne..)- GRATIS All inclusive
• możliwość udziału w animacjach i AQUA Aerobiku - GRATIS All inclusive
• kupon 10 Euro na zabiegi kosmetyczne Mary Cohr - GRATIS All inclusive
Dodatkowo (zabiegi Health/Beauty) w cenie wypoczynku:
• 4 dni (3 noce): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż wodny lawendowy „antystresowy”
• 5 dni (4 noce): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż wodny lawendowy „antystresowy”, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry.
• 6 dni (5 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż wodny lawendowy „antystresowy”, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur (rybki Gara Rufa, 30 min).
• 7 dni (6 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż wodny lawendowy „antystresowy”, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur (rybki Gara Rufa, 30 min), 1x specjalistyczny masaż
antystresowy/migrenowy szyi i głowy (20 min).
• 8 dni (7 nocy): 1x diagnostyka organizmu, 1x masaż wodny lawendowy „antystresowy”, 1x usługa kosmetyczna
dopasowana przez specjalistę do typu skóry, 1x BIO pedikiur (rybki Gara Rufa, 30 min), 1x specjalistyczny masaż
antystresowy/migrenowy szyi i głowy (20 min), 1x Masarz klasyczny zdrowotny (25 min).
• Internet WI-FI w pokoju i lobby barze
• szlafrok na czas wypoczynku, kosmetyki hotelowe, suszarka do włosów
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• ubezpieczenie turystyczne i zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy
• parkowanie samochodu - teren dozorowany
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych materiałów informacyjno – turystycznych
• mapa dojazdu z atrakcjami turystycznymi (na miejscu i na trasie)
Cena nie zawiera
opłaty klimatycznej 1 €/os/dzień osoba dorosła, pokój jednoosobowy +20%, Superior (2-4 os.) +25%.
Zniżki
dzieci do lat 6 - GRATIS do lat 15 na dostawce -40%. Karta F&T® -45 zł, wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.
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