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Komfortowy, zdrowy wypoczynek (bezpieczny)
w kurorcie wód termalnych A F R O D Y T A
Słowacja - Rajskie TEPLICE | zima/wiosna 2021
Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany.

Covid19 Kurort AFRODYTA służy poprawie zdrowia (zgodnie z
prawem) jest otwarty i działa normalnie hotel, wyżywienie,
zabiegi, baseny termalne, etc. Przed przyjazdem test RT-PCR.
Kurort AFRODYTA, położony w dolinie o czystym mikroklimacie na styku gór
Małej Fatry i wyniosłych Wierchów Strażowskich (blisko Polski) zapewnia
zachwycające widoki, czysty mikroklimat oraz bogaty wachlarz SPA atrakcji i
możliwości wypoczynku. Tutejsze wody termalne wsparte zabiegami
usuwają stres, zmęczenie, regenerują, odmładzają i leczą.
•

Kurort / Termy AFRODYTA
to wdzięczna, wiele mówiąca i odpowiednia nazwa najbardziej znanego
całorocznego obiektu termalnego w tej części Słowacji. Co i jak by nie pisać
nie sposób oddać całości uroku i piękna zaklętego w tym miejscu. Urzekające
baseny termalne, saunaria i wnętrza „boskiego olimpu”.
•

Zdrowe właściwości
miejscowe wody termalne odprężającą ciało i umysł, usuwają stres i jego
skutki (bezsenność, osłabienie, nadciśnienie, depresję, etc.) z korzyścią dla
zdrowia. Regenerują i leczą dolegliwości reumatyczne (bóle stawów, kręgosłupa,
nóg, RZS). Wykorzystywane w zabiegach BEAUTY (wygładzają oraz ujędrniają
skórę i cerę). Dla naszych klientów termy Afrodyty - GRATIS All Inclusive!
• NATURAL SPA NOWOŚĆ
wypoczynek w czystej NATURZE – kąpiele z masażem wodnym przy skalnym
wodospadzie z dala od innych oznacza jeszcze więcej relaksu i komfortu. Do
dyspozycji ścieżka Dr. Kneippa z koloroterapią, sielski młyn, Tepidarium,
Lakonium, Oceanarium, strefa ciszy, SPA, Wellness i saunarium z leżakami.
•

Atrakcje turystyczne
ścieżki turystyczne w pobliskie góry i zamki (piesze i narciarskie). Warto
zobaczyć „Słowackie Betlejem”, skansen Cicmany (UNESCO). Narciarzy ucieszą
SKI-parki: Vielka Racza 25 km, Diedovka 20 km, Rajecka Leśna 3 km..
•

Komfortowe zakwaterowanie
Kompleks/Kurort/Uzdrowisko AFRODYTA PALACE część 4 gwiazdkowa: pokoje 2
osobowe z łazienką, LCD TV-sat, lodówką, radiem, minibarem, suszarką do
włosów i sejfem. Nowością jest możliwość zamieszkania w nieoficjalnej części 5
gwiazdkowa* (SUPERIOR i De LUX) pokoje z nowym ekskluzywnym
wyposażeniem, klimatyzacją, minibarem, suszarką do włosów i sejfem, plus
„welcome drink”. Kompleks łączą widokowe korytarze i tarasy.
•

Smaczne wyżywienie (VIP)
2x dziennie: śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów
(płatne tylko napoje przy obiadokolacji). Wykwintne potrawy, ciekawe smaki i
smakołyki cieszą podniebienie i oko. W pakiecie „Zdrowotnym” dodatkowo obiady.
Wybierz odpowiadający pakiet
wypoczynku – Kurort AFRODYTA

Zdrowotny MAX

Zdrowy wypoczynek i 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)

4195 zł/os.
1 995 zł/os.
2495 zł/os.
2 945 zł/os.
3395 zł/os.
część 4 gwiazdkowa:
4395 zł/os.
2 095 zł/os.
2595 zł/os.
3 095 zł/os.
3645 zł/os.
część 5 gwiazdkowa*:
Komfortowy, zdrowy wypoczynek – oferta ważna dla wypoczynku do 7.04.2021 r. oprócz Świąt)

3595 zł/os.
3795 zł/os.
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Luksusowy, zdrowy VIP wypoczynek w kurorcie wód termalnych.. AFRODYTA zima/wiosna 2021

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Kurort/Termy AFRODYTA PALAC (4 i 5 gwiazdek)
• smaczne wyżywienie: szwedzkie stoły (2 lub 3x dziennie wg wybranego pakietu)
• korzystanie z basenów termalnych (kryte i odkryte) – GRATIS All Inclusive
• świat saun (wiele saun do wyboru oraz rytuały) – GRATIS All Inclusive
• lakonium oraz wellness & SPA strefa wypoczynku – GRATIS All Inclusive
• Nowość: kryte i odkryte luksusowe „Natural SPA” – GRATIS All Inclusive
• Nowość: sauny (samodzielne chaty) rytuały i ręczniki – GRATIS All Inclusive
• Nowość: słoneczne i ocienione tarasy wypoczynkowe – GRATIS All Inclusive
• Nowość: strefa wypoczynku przy małym oceanarium – GRATIS All Inclusive
• Nowość: strefa regeneracji: „światło, muzyka, masaż” – GRATIS All Inclusive
• Nowość: „ścieżki zdrowia” (ciepło/zimno, Kneipa masaż) – GRATIS All Inclusive
• fitness centrum z trenerem (obowiązuje strój sportowy) – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, stanowiska masaży wonnych) – GRATIS All Inclusive
• wieczorny festiwal światła i dźwięku przy basenach – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach, programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
• szlafrok, ręczniki, kosmetyki hotelowe, Internet WI-FI
• wygodna możliwość bezpłatnej zmiany terminu wypoczynku do 14 dni przed
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW od chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• parkowanie samochodu na terenie monitorowanym
• przed wypoczynkiem pomocne Informatory turystyczne
• mapa dojazdu i atrakcji turystycznych
Dodatkowo Cena zawiera:
>> w pakiecie „Zdrowy wypoczynek i Regeneracja” (dorośli): • 4 dni (3 noce): 1x masaż zdrowotny/tradycyjny, 2x
zabiegi wodne, 1x masaż mechaniczny. • 5 dni (4 noce): 1x masaż zdrowotny/tradycyjny, 3x zabiegi wodne, 1x
masaż mechaniczny. • od 6 dni (5 nocy): konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów) 2x zabiegi/dzień (bez
niedzieli i świąt), wyżywienie 2x dziennie (śniadania oraz obiadokolacje – szwedzkie stoły.)
>> w pakiecie „Zdrowotny MAX” (dorośli): • od 8 dni (7 nocy): konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 3x
zabiegi/dzień (bez niedzieli i świąt), wyżywienie 3x /dzień (śniadania, obiady i kolacje - szwedzkie stoły.)
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,9 €/dzień, pokój jednoosobowy +40%. Możliwy przejazd zorganizowany z
Katowic, Bielska, Zabrza i Gliwic +399 zł/os. Obowiązkowego do wykonania przed przyjazdem testu RT-PCR Covid19 - istnieje możliwość sfinansowania Testu (refundacji) przez zakład pracy.
Zniżki: dziecko do lat 3 - GRATIS, do lat 12 na dostawce -50%. Dorosły na dostawce -25%,
wczesna rezerwacja >35 dni -2%.
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