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Kompleksowy, zdrowy wypoczynek  
w kurorcie wód termalnych i borowin 
Słowacja - Trencanske TEPLICE 2023 

 (Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)  
 

Kurort Trencanske TEPLICE, uzdrowisko o bogatej tradycji, leży w 

malowniczej dolinie i czystym mikroklimacie. Funkcjonuje tu 

jedyny w swoim rodzaju specjalistyczny Thermal Hamman, gdzie 

słońce, woda termalna i zabiegi współgrają w zoptymalizowanej 

terapii i zapewniają: Odprężenie Wypoczynek oraz Poprawę 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, starówka. 
Samochodem warto wybrać się na wycieczkę: Tręczyn z zamkiem i skałą 
„Rzymian”, Trnava stolica wina i kościołów, Smolnice zamek, jaskinia i inne. 
Pakiet materiałów informacyjnych GRATIS z voucherem. 
 

Wygodne zakwaterowanie 

kompleks uzdrowiskowo/hotelowy Krym/Slovakia/PAX (4 gwiazdki). Pokój 1- 

lub 2- osobowy z łazienką, TV-sat, tel, minibarem (możliwa dostawka). 
Niektóre z balkonem (przy rezerwacji prosimy pytać), Internet WI-FI. Bez 
barierowe poruszanie zapewnia karta Chipowa. Zakwaterowanie, lekarze, baza 
zabiegowa, wellness, smaczne wyżywienie - wszystko pod jednym dachem! 
 

Smaczne wyżywienie 

wypoczynek 4-6 dni (3-5 nocy): 2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie 

szwedzkich stołów (nie zawiera napoi przy obiadokolacji).  

wypoczynek 7-8 dni (6-7 nocy): pełne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady 

i kolacje w formie szwedzkich stołów (nie zawiera napoi jak wyżej). 
 

Kurort/Uzdrowisko 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

Trenczanskie TEPLICE**** 1695 zł/os. 2095 zł/os. 2495 zł/os. 2795 zł/os. 3195 zł/os. 

Kompleksowy, zdrowy wypoczynek – pakiet optymalny 2023 

 

Cena zawiera: 
• 5-8 dni (4-7 nocy) Uzdrowisko Trenczańskie TEPLICE (4 gwiazdki Krym/Slovakia/PAX)  
• smaczne wyżywienie wg długości pobytu (2x lub 3x dziennie) 
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów uproszczony lub pełny) 
• pobyt 4-6 dni (3-5 nocy) zawiera 2 zabiegi/dzień oraz codzienne 80 minut basen kryty i jacuzzi. 

• pobyt 7-8 dni (6-7 nocy) zawiera 3 zabiegi/dzień oraz 1x 120 minut basen kryty, jacuzzi, saunarium 
i 1x 80 minut basen kryty i jacuzzi. 
• możliwość skorzystania z kuracji „pitnej” – GRATIS All Inclusive 
• udział w animacjach i programie kulturalnym – GRATIS 
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• całodobowa recepcja oraz opieka specjalistów 
• szlafrok na czas pobytu, ręczniki, kosmetyki 
• Internet WI-Fi w pokoju i lobby barze 
• 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 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów turystycznych  
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji  
  

Cena nie zawiera 
opłaty klimatycznej (1,81 €/os/dz.) i parkingowej (3 €/dzień), pokój jednoosobowy +30%, apartament +20%, dla 
zainteresowanych przejazd Katowic i Bielska +419 zł/os. 
 

Zniżki 
dziecko do lat 3 Gratis, dostawka -100 zł. Wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.  
przy wypoczynku 14 dni – 1 dzień GRATIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


