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wSPAniały, zdrowy wypoczynek
w kurorcie wód termalnych i borowin
Słowacja - Trencanske TEPLICE 2017
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Trencanske Teplice - kurort w dolinie malowniczo otoczonej
niskimi górami, wśród parków i lasów środkowej Słowacji.
Miejscowymi skarbami są umiarkowany wonny mikroklimat
(dzięki otoczeniu lasami) oraz naturalny, występujący tu rodzaj
ciepłych źródeł siarkowych wód termalnych i pokłady borowiny, która
dzięki lokalizacji w dolinie, nie jest zabierana przez rzeki, lecz zbiera
się tu od milionów lat wzbogacając właściwościami z siarkowych wód
termalnych. Pobyt zapewnia doskonały wypoczynek i regenerację.
 Położenie, mikroklimat
Kurort/uzdrowisko w centrum kraju, na styku Biele Karpaty i Strażovske Vyrchy, okalają niewysokie góry, które skutecznie osłaniają
przed wiatrem i nagłymi zmianami pogody. Obiekty kurortu są rozmieszczone blisko siebie, przy starówce przy wejściu do parku, i ścieżek spacerowych w czystym aromatycznym mikroklimacie.
 Wody termalne, borowiny.. właściwości
temperatura wody w źródłach wynosi od 37,7 do 40 °C. Umożliwia to bezpośrednie zastosowanie jej w kąpielach i zabiegach. Mineralizacja 2900 mg/l, wody
siarczanowe, wapienno-magnezowe, siarkowe. Ich wiek określono na 25 000 lat.
Miejscowa borowina, oprócz doskonałych właściwości cieplnych, wykazuje unikalne działanie regenerujące, zwiększając ukrwienia tkanek, działając przy tym
przeciwzapalnie. Wypoczynek polecany w leczeniu i prewencji niedomagań reumatoidalnych, bólach stawów, dolegliwościach skórnych genetycznych i spowodowanych zanieczyszczeniem środowiska oraz stresem.
 Turystyczne atrakcje
Na miejscu turecki Hamam, kasztele, park zdrojowy, zabytkowa zabudowa. Mając do dyspozycji samochód warto odwiedzić pobliski Tręczyn gdzie dominuje
zamek na wzgórzu, skarbem są urocza starówka, winiarnie, jaskinie. Wielbiciele
aktywnego wypoczynku docenią pobliskie ośrodki narciarskie.
 Wygodne zakwaterowanie
Bezpośrednio kurorcie, kompleks PAX/Krym. W części standard lub komfort.
Pokoje 1 i 2- osobowe z łazienką, TV-sat, lodówką i radiem (możliwa dostawka),
w części komfort pokoje nieco większe. Obiekty połączone krytymi korytarzami z
gabinetami specjalistów i zabiegowymi oraz basenami termalnymi.

Wybierz odpowiadający PAKIET:


„Relaks i wypoczynek”: 4/5/6 lub 7 nocy, smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadanie – bufet, obiadokolacja –
wybór z menu), konsultacja lekarska (dobór zabiegów), średnio 1,5x zabiegu/dzień (oprócz niedziel i świąt), nieograniczone korzystanie z odkrytych całorocznych basenów „Grand”.
 „Zdrowotny”: 7 nocy, smaczne wyżywienie 3x dziennie (śniadanie – bufet, obiad oraz ciepła kolacja – wybór z
menu), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), diagnostyka - jeśli potrzebna, 18x zabiegów/tydzień,
nieograniczone korzystanie z odkrytych całorocznych basenów „Grand”.
Wybierz odpowiadający pakiet:
Trenczanskie TEPLICE 2017 r.
w części „standard”:
w części „komfort”:

Zdrowotny

8 dni (7 nocy)

Relaks i wypoczynek

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

2395 zł/os.
1245 zł/os.
1445 zł/os.
2495 zł/os.
1345 zł/os.
1545 zł/os.
wSPAniały, zdrowy wypoczynek przez cały rok!

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

1695 zł/os.
1795 zł/os.

1995 zł/os.
2095 zł/os.
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Cena zawiera:
• 4 / 5 / 6 lub 7 nocy, kompleksy PAX/KRYM (w części standard lub komfort)
• smaczne wyżywienie (2 lub 3x dziennie), śniadania, obiady, kolacje - wg pakietu
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów)
• pakiet „Relaks i wypoczynek” 1,5 zabiegu/ dzień
• pakiet „zdrowotny” 18 zabiegów/ tydzień
• korzystanie z odkrytych basenów „GRAND” – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z infrastruktury (w tym leżaki) – GRATIS All Inclusive
• korzystanie z fitness, możliwość kuracji „pitnej” – GRATIS All Inclusive
• udział w animacjach i programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive
• całodobowa opieka specjalistów, szlafrok pokój PLUS
• Internet WI-Fi w pokoju i lobby barze, sejf hotelowy
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: turystyczne KL + NNW Signal Iduna
• KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (0,90 €/os/dz.) i parkingowej (4 – 7,5 €/dzień), pokój jednoosobowy +20%,
apartament +20%, dla zainteresowanych przejazd Katowic i Bielska +305 zł/os
Zniżki: dziecko do lat 3 Gratis, dostawka -100 zł. Karta Family TOUR® -50 zł. Wczesna rezerwacja (>35 dni)–2%.
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