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Sprawdzenie wolnych miejsc tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500
Kompleksowy, ZDROWY WYPOCZYNEK w
renomowanym kurorcie gorących źródeł
Czechy - Karlowe Wary 2018
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Karlowe Wary - Prawdziwy Diament w Koronie Czeskich
kurortów/uzdrowisk. Kilkanaście różnorodnych (wyjątkowych
wód), goracych źródeł występująch blisko siebie to ewenemet
w skali światowej. Do tego malownicza lokalizacja w dolinie
otoczonej lasami, chroniony mikroklimat oraz wielowiekowa
tradycja wykorzystania wód z korzyścią dla zdrowia! Sprawia iż doskonale
wypoczniemy poznając cuda architektury i Uzdrawiającą Moc Natury.
Gorące źródła mineralnych wód
uzdrawiające ducha i ciało wody bezpośrednio ze źródeł „promenady
królewskiej”. Zawierają unikalne/zdrowe minerały, potrzebne ciału
związki dwuwęglanowe, siarczanowe, chlorowe oraz sodowe. Wody i
zabiegi zregenerują nasze ciało dając miłe uczucie odnowy i relaksu.
Właściwości wypoczynku
tutejsze wody korzystnie wpływają na system przemiany materii,
regulują gospodarkę mineralną organizmu. Poprawiają odporność na
niedomagania cywilizacyjne związane ze stresem i życiem w mieście.
Uzupełnieniem wypoczynku jest kuracja pitna oraz zabiegi.
Atrakcje turystyczne
prawdziwej atmosfery uzdrowiska możemy zasmakować spacerując po
zabytkowym centrum kurortu. Do dzbanuszka trzeba nabrać wody z jednego z
licznych źródeł , a później przechadzać się wśród urzekających kolumnad.
Korzystając z okazji warto również odkryć pobliskie: muzeum Beherovki i
muzeum szkła „Moser”, zamek LOKET, szlifiernie kryształów i galerie.
Wygodne zakwaterowanie
w kompleksie wypoczynkowo-kuracyjnym, malowniczo zlokalizowanym w
cichej części kurortu a jednocześnie blisko centrum (5 minut od promenady
źródeł i 2 minuty od karlowskiego parku). Pokoje 2 osobowe funkcjonalnie
wyposażone łazienkami, TV-sat, minibarem (lodówka), tel i suszarką do włosów
(możliwa dostawka). Kompleks posiada własne centrum zabiegowe, wellness,
fitness centrum oraz doborowy zespół lekarzy/specjalistów z klinik PRAGI.
Wybierz odpowiadający PAKIET:
A) Regenerujący (3-7 nocy) zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie 2x dziennie: śniadania w formie bufetów
oraz obiadokolacje – wybór z menu + bufet sałatkowy, konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów i kuracji
pitnej), 2x zabieg/dziennie (z wyjątkiem niedzieli i świąt), wypożyczenie kijów trekkingowych, ubezpieczenie...
Zdrowotny (7 nocy) zawiera: zakwaterowanie, wyżywienie 3x dziennie: śniadania w formie bufetów, obiady
i kolacje – wybór z menu + bufet sałatkowy, konsultację lekarza specjalisty (dobór zabiegów i kuracji pitnej),
3x zabiegi/dzień (z wyjątkiem niedzieli świąt), ubezpieczenie...
B)

Zdrowotny

Pakiet:
Karlove WARY
część 3 gwiazdkowa:
część 4 gwiazdkowa:

Regenerujący

8 dni

4 dni

5 dni

6 dni

7 dni

8 dni

(7 nocy)

(3 noce)

(4 noce)

(5 nocy)

(6 nocy)

(7 nocy)

2145 zł/os.
2245 zł/os.

1145 zł/os.
1195 zł/os.

1345 zł/os.
1395 zł/os.

1545 zł/os.
1595 zł/os.

1745 zł/os.
1845 zł/os.

1945 zł/os.
2045 zł/os.

Sezon 2018 r. (Limitowana liczba miejsc w każdym terminie)

Cena zawiera:
• 3/4/5/6 lub 7 nocy (4-8 dni), KOMPLEKS KURACYJNO-WYPOCZYNKOWY
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• wygodny pokój w wybranej części 3 lub 4 gwiazdki
• smaczne wyżywienie 2 lub 3x dziennie (wg wybranego pakietu)
• Zabiegi w cenie wypoczynku:
Pakiet Regenerujący: 2x zabiegi/dzień, Pakiet Zdrowotny 3 zabiegi/dzień
• konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów oraz kuracji pitnej)
• możliwość kuracji pitnej wód mineralnych (własny kubek)
• możliwość udziału w animacjach i programie kulturalnym
• szlafrok na czas wypoczynku (4 gwiazdki), kosmetyki hotelowe
• internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze, całodobowa obecność specjalistów
• wypożyczenie kijów trekkingowych (pakiet regeneracyjny)
• upominek: tradycyjna karlovarska sól lub karlovarska róża
• faktura (polski rachunek) pozwalający ubiegać się o dofinansowanie z funduszu socjalnego
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem materiały informacyjno – turystyczne
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 0,6 euro/dzień oraz parkingowej 2 euro/dzień, pokój jednoosobowy +30%
Zniżki: dziecko do lat 3 – GRATIS, do lat 6 –30%, do lat 12 -20%, karta F&T -45 zł, wczesna rezerwacja -2%.
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