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 WYPOCZYNEK All Inclusive
w kurorcie Wód Termalnych i Borowin
Słowacja – PIESTANY | Sezon/Lato 2022
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Piestany: słynny renomowany kurort. Położony w
dolinie Vagu, szeroko otwartej na południe, co zapewnia
łagodny mikroklimat i duże nasłonecznienie. Własne
gorące źródła dobroczynnych wód termalnych,
siarkowe borowiny oraz bogata infrastruktura zapewniają
wSPAniały, zdrowy wypoczynek w przepięknych okolicznościach
przyrody.

Wody termalne i borowiny
Piestany słyną wyjątkowymi wodami: wapienno – magnezowymi i
siarczanowo – wodorowęglanowymi o temp. od 30 do 70 °C. Uzdrowisko
znane jest też z siarkowych borowin, których pozyskiwanie i lecznicze
zastosowanie rozwijane jest tu od kilu wieków. Symbolem jest uzdrowiony
przez Naturę i Zabiegi kuracjusz łamiący kulę/laskę po pobycie.
Relaks, sport i rozrywka
na miejscu animacje, dancingi, wieczorki muzyczne, koncerty, dyskoteki. Są
boiska, kort tenisowy i pole golfowe z wypożyczalnią sprzętu. Wiele
wyznaczonych tras do joggingu, spacerów i rowerów (wypożyczalnia). Mają
swoje miejsce bażanciarnia, place zabaw, amfiteatr, mini ZOO. Spotkamy
tu swobodnie spacerujące pawie i rybki w nigdy niezamarzających
jeziorkach/oczkach wód termalnych. Zapraszamy.
Komfortowe zakwaterowanie
Thermal SPA RESORT Splendid/Grand***+ W hotelu funkcjonalnie wyposażone
pokoje z łazienką, TV-sat, suszarką do włosów, tel, lodówką, Internet WI-FI.
Obiekt zapewnia wysoki standard: smaczne wyżywienie (All Inclusive), własne
baseny termalne (kryte i odkryte), plaża z leżakami – wszystko na miejscu! Do
tego połączenie korytarzem z uzdrowiskowym centrum zabiegowym!
Wyżywienie All Inclusive
pełne wyżywienie śniadania, obiady i kolacje: szwedzkie stoły z
nieograniczonym wyborem potraw i napoi (w tym lane piwo i lokalne wino) All
Inclusive! Poza porami posiłków dodatkowo w Lobby barze oraz w barku przy
basenach bufety z przekąskami, napojami, ciastkami i lodami All Inclusive (w tym lane
piwo i lokalne wino od 11,00 do 20,30) – wszystko All Inclusive!!
Kurort PIESTANY 2021
Splendid/GRAND***+

4 dni

5 dni

6 dni

7 dni

(4 noce)
(5 nocy)
(6 nocy)
2295 zł/os.
2595 zł/os.
1895 zł/os.
wSPAniały zdrowy wypoczynek 2022 z wyżywieniem i napojami All Inclusive

8 dni

(3 noce)

(7 nocy)

1595 zł/os.

2995 zł/os.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Thermal SPA RESORT Splendid/Grand***+
• pełne wyżywienie All Inclusive (zawiera także napoje – info w opisie)
• korzystanie z basenów termalnych przy obiekcie – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z piaskowej plaży i tarasów słonecznych – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału Aqua aerobik, Bio Balance, Nordic Walking – GRATIS All Inclusive
Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.
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Relaks ALL Inclusive w renomowanym kurorcie wód termalnych i borowin.. PIESTANY 2022.

• formalności "Covid-owe" (zgłoszenie, formularz, voucher, itp.) - GRATIS
• 10% RABATU na zakupione na miejscu zabiegi, masaże i borowiny
• możliwość uczestniczenia w animacjach i programie kulturalno-rozrywkowym
• Internet WI-FI w pokoju i lobby barze, całodobowa recepcja
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 €
• wypoczynek z Europejskim Certyfikatem Bezpieczeństwa Covid-19
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1,5 €/os./dzień, parkowanie samochodu 2 €/dzień. Szlafrok 5 €/dzień.
Pokój 1 osobowy +30%, Apartament +30%. Przejazd z Katowic, Zabrza, Bielska +495 zł/os.
Zniżki: Dziecko do lat 6 Gratis, do lat 12 na dostawce -50%, do lat 18 na dostawce -15%. Dostawka dorosły -10%

Dlaczego warto wypoczywać w Kurorcie
wód termalnych i borowin Piestany?
• Piestany to atrakcyjne turystycznie miejsce wypoczynku, obfitujące w ciekawostki i atrakcje!
• Niezwykła lokalizacja WYSPIE - zapewniająca spokój i oderwanie od cywilizacyjnego „pędu”!
• Nasi klienci bez limitów korzystają z termalnych basenów przy hotelach!
• Możliwość skorzystania z płatnych zabiegów i okładów borowinowych na miejscu!
• Gdy dodać do tego smaczne wyżywienie, wysoki standard zakwaterowania i usług dziwić nie może iż Piestany
to jeden z najczęściej wybierkach kurortów termalnych wód w ofercie Family TOUR® Biura Zdrowych Podróży.

Informacja, sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.

