SŁOWACJA – gorące źródła to nasza specjalność! Family TOUR®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Sprawdzenie dostępności wolnych miejsc tel. 33-853-2075 lub 504-43-43-43

wSPAniały, zdrowy wypoczynek w renomowanym
kurorcie gorących źródeł wód termalnych i borowin!
Słowacja - PIESTANY | Zima (sezon do 28.03.2021 r.)
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Covid19 Kurort PIESTANY jest obiektem leczniczym i służy
poprawie zdrowia, dlatego jest otwarty i działa normalnie
(zgodnie z prawem) hotel, wyżywienie, zabiegi, baseny
termalne, etc. Przed przyjazdem potrzeby tylko test RT-PCR.
Piestany: słynny renomowany kurort (uzdrowisko). Położony w dolinie Vagu,
szeroko otwartej na południe, co zapewnia łagodny mikroklimat i duże
nasłonecznienie. Własne gorące źródła dobroczynnych wód termalnych,
siarkowe borowiny i zabiegi oparte na wielowiekowej tradycji gwarantują
poprawę zdrowia oraz wSPAniały wypoczynek na łonie natury!
• 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 ponad 100 lat. Nazwa „Piestany” pochodzi od „pieszczące ciało” lub
„leczy ciało” co potwierdza, wielowiekowe dobroczynne właściwości
miejscowych wód! Symbolem jest kuracjusz łamiący kulę/laskę po pobycie. Dla
naszych klientów baseny i SPA przy hotelu - GRATIS All Inclusive
• Właściwości/działanie zdrowotne
wypoczynek w kurorcie wSPAniale regeneruje, dodaje sił oraz usuwa skutki
stresu i przemęczenia (migrena, bezsenność, obniżona odporność.) Pomocny dla
zachowania zdrowia w niedomaganiach cywilizacyjno-reumatycznych (artrozy,
bóle stawów i pleców, zwyrodnienia) i osteoporoza. Rewitalizujące kąpiele w
połączeniu z zabiegami oraz unikalnym mikroklimatem sprawiają, że znika
zmęczenie oraz ból pojawia się zaś siła i chęć do pokonywania nowych wyzwań.
• Relaks i turystyka
kurort dba o aspekty kulturalne i rozrywkowe wypoczynku, organizowane są
koncerty, przedstawienia i dansingi. Do spacerów zaprasza nadrzeczna
promenada i rozległy park z ciepłymi źródłami, bażanciarnią, ścieżką tlenową.
Warto odwiedzić Penzinok stolicę winiarstwa, Trnavę - „Słowacką Częstochowę”,
zamki Trenczyn i Smolnice, etc. Narciarzy ucieszą trasy SKI w ‘BEZOVEC’ (20 km)
• Komfortowe zakwaterowanie
PIESTANY kompleks uzdrowiskowo/hotelowy: 4 gwiazdki Esplanade/Palace****.
Pokój 1- lub 2 osobowy, funkcjonalnie wyposażony z łazienką, TV-sat, suszarką
do włosów, tel, minibarem, sejfem, Internet WI-FI. (możliwa dostawka) Obiekt
zapewnia wysoki standard wypoczynku: baza zabiegowa, konsultacje lekarskie,
smaczne wyżywienie, własne baseny termalne – wszystko na miejscu! Nowością
jest Thermia Palace***** (Jedyny 5-gwiazdkowy hotel klasy „Thermal SPA” w
Europie środkowej, pokój posiada wszelkie udogodnienia w tym klimatyzację.
Własne NOWE baseny kryte/odkryty, saunarium, wellness oraz baza zabiegowa.
Wybierz odpowiadający PAKIET:
Wypoczynek i Regeneracja zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 2x dziennie: śniadania i
obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów. Konsultacja lekarza specjalisty, 1,5 zabiegu/ na pełny dzień.
Na miejscu baseny termalne, saunarium oraz fitness - GRATIS All Inclusive!
B) Zdrowotny zawiera: zakwaterowanie, smaczne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady i kolacje w formie
bogatych szwedzkich stołów. Konsultacja lekarza specjalisty, potrzebna diagnostyka, pakiet 24x zabiegi/tydzień.
A)

Sprawdź TERAZ dostępność wolnych miejsc:  33-853-2075 lub  504-43-43-43 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.
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Zdrowy wypoczynek w remomowanym kurorcie wód termalnych i borowin PIESTANY Zima/Wiosna 21’

Na miejscu baseny termalne, saunarium oraz fitness - GRATIS All Inclusive!
Wybierz odpowiadający Pakiet:
Renomowany Kurort PIESTANY

Zdrowotny

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)

2295 zł/os.
3295 zł/os.

2695 zł/os.
3895 zł/os.

część 4 gwiazdkowa (Esplanade/PALAC****)
część 5 gwiazdkowa (Termia PALAC*****)

3395 zł/os.
1595 zł/os.
1695 zł/os.
1995 zł/os.
4695 zł/os.
2095 zł/os.
2195 zł/os.
2695 zł/os.
Gorąca ZIMA i WIOSNA dla zdrowia! | Wartość wypoczynku do 28 Marca 2021 r.

Cena zawiera:
• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) THERMAL Kurort PIESTANY (4 i 5 gwiazdek)
• smaczne wyżywienie (2 lub 3x dziennie – wg wybranego pakietu)
• konsultacja lekarza specjalisty w pierwszym dniu pobytu (dobór zabiegów)
• ZABIEGI - pakiet „Wypoczynek i Regeneracja” zawiera: średnio 1,5 zabiegu/dzień!
• ZABIEGI - pakiet „Zdrowotny” zawiera: 24 zabiegi/tydzień!
• korzystanie z basenów termalnych wód przy obiekcie – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z saunarium z ręcznikami i tepidarium – GRATIS All Inclusive
• profesjonalne fitness (wymagany strój sportowy) – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału Aqua aerobik, Nordic Walking – GRATIS All Inclusive
• możliwość korzystania z „Aqua bicycle” w basenie – GRATIS All Inclusive
• możliwość uczestniczenia w programie kulturalno-rozrywkowym
• możliwość poznania regenerujących ćwiczeń ‘BIO BALANCE BACK TO NATURE’
• Internet WI-FI w pokoju i lobby barze, szlafrok na czas wypoczynku
• całodobowa recepcja oraz opieka specjalistów
• 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 chorób przewlekłych do 10 000 €
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Anty Covid19
• 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 Esplanade/Palac 2 €/dzień, Termia
Palac 3 €/dzień. Pokój 1 osobowy +55%, pokój De Lux +20%, Apartament +30%. Przejazd z Katowic, Zabrza, Bielska +390 zł/os. Obowiązkowego do wykonania przed przyjazdem testu RT-PCR Covid-19 - istnieje możliwość sfinansowania Testu (refundacji) przez zakład pracy.
Zniżki: dziecko do lat 3 Gratis, do lat 12 na dostawce -40%, dostawka -10%, wczesna rezerwacja (>30 dni) -2%.
Dlaczego warto wypoczywać w Kurorcie wód termalnych i borowin Piestany?
• Piestany to atrakcyjne turystycznie miejsce wypoczynku, obfitujące w ciekawostki i atrakcje!
• Już sama lokalizacja na prawdziwej WYSPIE jest niezwykła – zapewniająca wypoczywającym wiele przeżyć
niedostępnych nigdzie indziej, a co najważniejsze - gwarantująca 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!
• 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  504-43-43-43 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.

