CZECHY – 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

REGENERACJA & RELAKS & ZDROWIE – wypoczynek
w kurorcie gorących źródeł termalnych wód
Czechy - Velke LOSINY 2020
(Łatwy dojazd własny - mapa wraz z Voucherem)

Velke Losiny – cicha miejscowość, jedna z najstarszych w okolicy. Bogata historia oraz gorące źródła siarczanowych wód termalnych to tylko część miejscowych ciekawostek! Atrakcyjna
lokalizacja w otoczeniu gór, łagodny mikroklimat oraz fantastyczne właściwości wód sprawią, że spędzimy tu wSPAniałe chwile... Niezapomniany wypoczynek z korzyścią dla ciała i ducha!
Źródła termalnych wód
na terenie Velkych Losin wypływa pięć źródeł mineralnych. Przy zabiegach
wykorzystywane są dwa. Pierwsze naturalne – ŻEROTIN, z którego wypływa gorąca siarkowa woda termalna (36,8 °C) ma zastosowanie w kąpielach bąbelkowych i siarkowych. Drugim źródłem mineralnym jest KAREL –
woda jest lekko mineralizowana i nadaje się do picia. Wody te wspomagają leczenie dolegliwości związanych z układem ruchu, nerwowym, oddechowym, krążeniowym oraz problemami dermatologicznymi.
Termalny Park Velke Losiny
nowoczesny kompleks termalny, którego podstawową koncepcja jest
harmonia między człowiekiem i naturą. Znajdziemy tutaj unikalne połączenie relaksu, regeneracji i korzystnej wody termalnej. Do naszej dyspozycji 9 basenów termalnych (krytych i odkrytych) ze średnią temperaturą
wody ok. 33°C. Przy basenach leżaki, zjeżdżalnie, bicze, masaże wodne
i wiele więcej... Na miejscu kompleks saun (fińska, solna, parowa, tepidarium oraz grota solna). Codziennie przeprowadzane rytuały saunowe. Dla
naszych klientów zniżka 30% na wejście do kompleksu.
Turystyka i atrakcje
czeka na nas przepiękna przyroda, czyste powietrze oraz wyjątkowe przeżycia. W kompleksie zatrzymuje się Ekspres Uzdrowiskowy – kolejka, która zabiera chętnych na przejażdżkę po okolicy. Miejscowość jest pełna
ciekawostek, warto odkryć: muzeum papiernictwa, zamek w Losinach
(znany z procesów czarownic), drewniane kościółki oraz browar Holba
słynący
z dobrego piwa (Więcej informacji - GRATIS z Voucherem)
Wygodne zakwaterowanie
komfortowy hotel SPA****Eliska, położony w miejscu pełnym zieleni i malowniczych widoków. Obiekt zapewnia wysoki standard wypoczynku i
wygodę. Do dyspozycji Gości funkcjonalne pokoje 1 i 2 osobowe z łazienką, TV-sat, lodówką, tel, suszarką. Na miejscu restauracja, strefa SPA możliwość skorzystania z zabiegów za dopłatą, własny basen termalny,
stanowiska
masaży
wodnych,
jacuzzi.
Smaczne wyżywienie
2x dziennie: śniadania – bogate szwedzkie stoły, obiadokolacje – wybór
z menu + bufet sałatkowy. Kucharz serwuje dania kuchni regionalnej oraz
międzynarodowej. Płatne dodatkowo tylko napoje do obiadokolacji. Na 8
dni (7 nocy) dodatkowo podawane obiady.
wSPAniały wypoczynek
Velke LOSINY 2020:
SPA Hotel**** Eliska:

ZDROWOTNY

8 dni (7 nocy)
2 895 zł/os.

3 dni

4 dni

6 dni

7 dni

8 dni

(2 noce)
1 295 zł/os.

(3 noce)
1 745 zł/os.

(5 nocy)
1 945 zł/os.

(6 nocy)
2 195 zł/os.

(7 nocy)
2 395 zł/os.

Sprawdzenie dostępności wolnych miejsc:  33-853-2075 lub  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki przy rezerwacji.
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Relak & Rozrywka & Zdrowie w kurorcie gorących źródeł Velke Losiny sezon 2020 r.

Cena zawiera:
• 3/4/6/7 lub 8 dni (2/3/5/6 lub 7 nocy) - w Hotelu SPA**** Eliska
• smaczne wyżywienie 2 lub 3x dziennie (w zależności od pakietu)
• korzystanie z Wellness centrum w obiekcie - GRATIS All Inclusive
• korzystanie z basenu termalnego w obiekcie - GRATIS All Inclusive
• bogata infrastruktura (leżaki, masaże wodne...) GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach oraz zabawach GRATIS All Inclusive
*) Pakiet Zdrowotny 8 dni (7 nocy) zawiera dodatkowo: konsultację lekarza specjalisty, dobrane zabiegi 7
zabiegów/pobyt + obiady. Nieograniczone korzystanie z basenu termalnego i infrastruktury.
*) BONUS-y dla wypoczynku 3 dni (2 noce): 1x kąpiel relaksacyjna z okładem, 1x częściowy masaż aromatyczny
4 dni (3 noce): 1x kąpiel relaksacyjna z okładem, 1x częściowy masaż aromatyczny, 1x kąpiel siarkowa z okładem.
Nieograniczone korzystanie z basenu termalnego i infrastruktury. 6-8 dni (5-7 nocy): Nieograniczone korzystanie
z basenu termalnego i infrastruktury. Jednorazowy wstęp na 3h do Thermal Parku Losiny
• Internet Wi-Fi w lobby barze i restauracji
• dla naszych klientów 30% zniżki na wstęp do kompleksu termalnego Velke Losiny.
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń
• pakiet ubezpieczeń: zdrowotne KL + NNW Signal Iduna
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 10 000 €
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów– turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych.
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (15 Kc/os/dzień), parking +20-50 Kc/dzień, pokój jednoosobowy +35%
Zniżki: karta Family Tour® – 45 zł, wczesna rezerwacja (>35) – 2%

Sprawdzenie wolnych miejsc i rezerwacja  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!

