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wSPAniale odprężający ciało i umysł wypoczynek,  

w Oazie dobroczynnych wód termalnych !! 

Słowacja – BESZENIOWA | Zimowe wakacje 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

  
BESENOVA (Beszeniowa), to niewielka miejscowość położona w 

dolinie Liptovskiej. Ulokowała się przepięknie pomiędzy Tatrami a 

Fatrą nieopodal granicy Polski. Liczne atrakcje, gorące źródła 

zdrowych wód termalnych, bliskość SKI ośrodków oraz warunki klimatyczne 

(porównywalne do alpejskich miejscowości) sprawiają, iż warto tu 

wypoczywać by zaczerpnąć sił oraz energii wprost z czystej NATURY.  
 

Wypoczynek / Właściwości / Korzyści 
woda w odkrytych basenach termalnych posiada charakterystyczny 

rdzawy kolor, który zawdzięcza zawartym minerałom. Kąpiel termalna to 
najlepszy sposób odprężenia ciała i umysłu - wypoczynek z korzyścią dla 
zdrowia! Polecany przy niedomaganiach XXI wieku spowodowanych 
pracą, stresem i zanieczyszczeniem środowiska (alergia, osłabienie, bóle 
reumatyczne, kłopoty z krążeniem, oddechowe, bezsenność, nerwowość, 
uczucie zmęczenia, nawracające infekcje..) 
 

Thermal AQUA & Wellness i Sauny 
całoroczne baseny termalne odkryte (26 do 39 oC.) Wyposażone w 
stanowiska masaży, ścianki, fontanny, barek, zjeżdżalnie, etc.) Oraz kryte 
baseny rekreacyjne ze sztuczną falą, zjeżdżalniami i placem zabaw). 
Harmonia - Ekskluzywny świat sauny (kilka do wyboru) razem to 
właściwe (idealne) miejsce na odpoczynek i zdrowy relaks. 
 

Atrakcje turystyczne i narciarskie 
kąpiele termalne są zdrową i najprzyjemniejszą formą aktywnego 
wypoczynku. To także dobra sposobność odkrycia skarbów oraz atrakcji 
Tatr i Małej Fatry. W niedalekiej odległości dwa centra narciarskie (JASNA 
oraz Rużomberok) zaliczane do najlepszych! (Informator GRATIS z Voucherem)  
 

Wygodne zakwaterowanie 
Hotel BESENOVA*** pokój KLASIK z łazienką, TV-sat, barkiem, suszarką, 
szlafrokami, WI-Fi lub w pokoju STUDIO dodatkowo: wyposażony aneks 
kuchenny oraz nawet 2 dostawki. Możliwość wypożyczenia zestawu do 
przygotowania kawy/herbaty. Nowością jest możliwość wypoczynku w 
Komfortowym Thermal GALERIA****+ to luksusowy obiekt, którego 
jakość i wyposażenie zakwaterowania / wypoczynku spełnia oczekiwania 
najbardziej wymagających gości. Dodatkowo przy obiekcie własne trzy 
(tylko dla gości) małe, całoroczne odkryte baseny z wodą termalną. Nasi 
klienci korzystają także z atrakcji i basenów termalnych Resort Besenova 
– GRATIS All Inclusive! 
 

Smaczne wyżywienie (dwie opcje) 
w formie śniadań (bogaty bufet, wszystko w cennie) lub 2x dziennie w 
formie śniadań oraz bogatych obiadokolacji „szwedzkich stołów” z 
dużym wyborem przystawek, zup, dań głównych i deserów 
(obiadokolacja nie zawiera napoi). 
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Besenova zima 2023 

THERMAL RESORT**** 
Opcje wyżywienia: 4 dni 

(3 noce) 
5 dni 

(4 nocy) 
6 dni 

(5 nocy) 
7 dni 

(6 nocy) 
8 dni 

(7 nocy) 
w pokoju 

Hotel Besenova*** 

Tylko śniadania 1395 zł/os. 1695 zł/os. 1995 zł/os. 2295 zł/os. 2595 zł/os. 

śniadania + obiadokolacje 1695 zł/os. 2095 zł/os. 2495 zł/os. 2895 zł/os. 3295 zł/os. 

w Studio LUX 

Hotel Besenova*** 

Tylko śniadania 1495 zł/os.  2095 zł/os. 2345 zł/os. 2695 zł/os. 2695 zł/os.  

śniadania + obiadokolacje 1745 zł/os. 2195 zł/os. 2595 zł/os. 2945 zł/os. 3395 zł/os. 

w pokoju 

Hotel GALERIA**** 

Tylko śniadania 1845 zł/os. 2295 zł/os. 2695 zł/os. 3145 zł/os. 3595 zł/os. 

śniadania + obiadokolacje 2145 zł/os.  2695 zł/os. 3245 zł/os. 3795 zł/os. 4295 zł/os.  

 

Cena zawiera: 
• 4-8 dni (3-7 nocy) Kompleks Thermal BESENOVA & GALERIA (wg opisu) 

• smaczne wyżywienie: tylko śniadania (B&B) lub śniadań i obiadokolacji (HB) 

• korzystanie z basenów termalnych (kryte i odkryte) - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z rekreacyjnych basenów i atrakcji - GRATIS All Inclusive 

• korzystanie z adrenalinowych zjeżdżalni wodnych - GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, place zabaw, masaże wodne) - GRATIS All Inclusive 

• możliwość uczestnictwa w animacjach i konkursach - GRATIS All Inclusive 

• strefa Saunarium (Harmony) codziennie jedno wejście - GRATIS All Inclusive 

• wyposażony aneks kuchenny oraz taras lub balkon - GRATIS All Inclusive 

• *kolejki linowe w TATRACH (pełny spis na końcu) - GRATIS All Inclusive 

• zestaw do przygotowania kawy i herbaty w pokoju – GRATIS  

• szlafrok (dorośli), ręczniki, suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe 

• całodobowa recepcja, informacja, Internet WI-FI na terenie całego Resortu 

• Tatrzańska karta Rabatowa „GO-pass” - GRATIS 

• faktura (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 €  

• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i pomocowy 

• parkowanie samochodu na terenie Resortu (monitorowane) 

• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji  

• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych materiałów informacyjno – turystycznych 

• możliwość zakupu SKI-pasów na recepcji, SKI BUSy – GRATIS 
 

Cena nie zawiera:  
opłata klimatyczna 1,5 €/os/dorosły/dzień, dopłata do pokoju 1 osobowego +80%, dla zainteresowanych 
przejazd z Katowic, Zabrza, Bielska +500 zł/os. 

SKI-pas: 
Możliwość dokupienia SKI-pasa w „diamentowym” SKI centrum JASNA 
na miejscu w recepcji lub przy rezerwacji +100 zł/dzień. 
 

Zniżki:  
dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS, dostawka dla dzieci do lat 12 -60%, dla dorosłych -20%,  
wczesna rezerwacja na >35 dni przed wypoczynkiem -2%.  

 

*Kolejki linowe – GRATIS (w cenie wypoczynku): 
‘Biela Púť | oraz Záhradky - Priehyba - Chopok – Kosodrevina- Krupová i z powrotem. | Tatranská Lomnica – 
Skalnaté Pleso | Starý Smokovec – Hrebienok | Štrbské Pleso - SoliskoNízkych 


