Słowacja – zdrowy wypoczynek przy gorących źródłach! Family TOUR®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Informacja, sprawdzenie miejsc, rezerwacja tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

Kompleksowy, zdrowy wypoczynek
w kurorcie wód termalnych i siarkowych borowin
Słowacja - Trencanske TEPLICE | zima/wiosna 2021
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Covid19 Kurort TRENCZANSKIE T. jest obiektem leczniczym i
służy poprawie zdrowia (zgodnie z prawem) jest otwarty i
działa normalnie hotel, wyżywienie, zabiegi, baseny
termalne, etc. Przed przyjazdem test RT-PCR.
Trencanske TEPLICE Kurort położony jest w malowniczej dolinie otoczonej
lasami. Chroniony mikroklimat doskonale odpręża, poprawia odporność.
Dobroczynnie działa tutejsza woda termalna, gaz źródlany i siarkowe
borowiny bogate w minerały. Całość uzupełniona indywidualnie
dobranymi zabiegami gwarantuje wypoczynek z korzyścią dla zdrowia!
• Korzyści z wypoczynku (właściwości wód)
wody termalne (37-39 oC) siarczanowe, wapienno-magnezowe i siarkowe
o mineralizacji 2900 mg/l. oraz siarkowe borowiny. Kąpiele i zabiegi
zwiększając ukrwienie tkanek, działają przeciwzapalnie, leczą regenerują
i uodparniają. Wskazane w niedomaganiach reumatycznych (bóle
pleców i stawów, osteoporoza, RST, miażdżyca, etc.). Usuwają
dolegliwości cywilizacyjne spowodowane pracą i stresem (nerwowość,
napięcie, regulują przemianę materii, leczą astmę i bezsenność, etc.)
• Turystyczne atrakcje
turecki Hamam, uzdrowiskowe kasztele, park zdrojowy, zabytkowa starówka.
Samochodem warto odwiedzić Tręczyn z zamkiem, Trnavę - słowacką
Częstochowę, „Zbójnicki zamek” - białe skały. Na narciarzy czekają SKI-parki..
• Wygodne zakwaterowanie
kompleks uzdrowiskowo/hotelowy 4 gwiazdkowy (Krym/GRAND), pokój 1 lub 2
osobowy, funkcjonalnie wyposażony z łazienką, TV-sat, tel, radiem,
minibarem/lodówką, Internetem WI-FI oraz balkonem, baseny GRAND przy
obiekcie. Część 3 gwiazdkowa: pokoje z łazienką. Obiekty zapewniają wysoki
standard zakwaterowania, własną bazę zabiegową, konsultacje lekarskie,
smaczne wyżywienie - wszystko pod jednym dachem! Wyjątkiem są niektóre
„Tradycyjne” (zabytkowe) baseny i zabiegi, gdzie trzeba podejść 50 metrów
• Smaczne wyżywienie
Pakiet relaks i regeneracja: 2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie
szwedzkich stołów (nie zawiera napoi przy obiadokolacji). Pakiet zdrowotny: 3x dziennie: śniadania i kolacje w
formie szwedzkich stołów, obiady wybór z menu + bufet sałatkowy (obiady i kolacje nie zawierają napoi).

Wybierz odpowiadający PAKIET:
A) Relaks i Regeneracja: 5/6/7 lub 8 dni (4-7 nocy). Zawiera: konsultację lekarza specjalisty (dobór zabiegów),
średnio 2x zabiegi/dzień (oprócz niedziel i świąt), korzystanie z infrastruktury i ciepłych basenów „GRAND”.
B) Zdrowotny: 8 dni (7 nocy). Zawiera: konsultację lekarza specjalisty (dobór zabiegów pod kątem
zdrowotnym, diagnostyka), 21x zabiegów/tydzień, korzystanie z infrastruktury i ciepłych basenów „GRAND”.
Kompleksowy wypoczynek:
Trenczanskie TEPLICE 2021
część 3 gwiazdkowa:
część 4 gwiazdkowa:

Zdrowotny

Relaks i Regeneracja

8 dni (7 nocy)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

2295 zł/os.
2495 zł/os.

1445 zł/os.
1495 zł/os.

1695 zł/os.
1795 zł/os.

1945 zł/os.
2095 zł/os.

2175 zł/os.
2295 zł/os.
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Cena zawiera:
• 5-8 dni (4-7 nocy) Kurort/Uzdrowisko Trenczańskie TEPLICE (3 i 4 gwiazdki)
• smaczne wyżywienie wg wybranego pakietu (2x lub 3x dziennie)
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
• w pakiecie Relaks i Regeneracja: 2x zabiegi/ na dzień
• w pakiecie Zdrowotny: 21x zabiegów/ na tydzień
• korzystanie z odkrytych basenów „GRAND” – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (w tym leżaki) – GRATIS All Inclusive
• fitness centrum, możliwość kuracji „pitnej” – GRATIS All Inclusive
• udział w animacjach i programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
• całodobowa opieka specjalistów, wiele miejsca do wypoczynku
• szlafrok na czas pobytu, ręczniki, kosmetyki
• Internet WI-Fi w pokoju i lobby barze
• 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 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid-19
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów turystycznych
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (0,90 €/os/dz.) i parkingowej (4 – 7,5 €/dzień)
pokój jednoosobowy +30%, apartament +20%, dla zainteresowanych przejazd Katowic i 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, dostawka -100 zł. Wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.
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