Czechy; dobroczynny wypoczynek to nasza specjalność! Family Tour®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Informacja, Sprawdzenie miejsc, Rezerwacja: tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

PROMOCJA LATO: wSPAniały tygodniowy wypoczynek
w kurorcie wód termalnych i borowin
Czechy - Franciszkowe LAZNIE | LATO 2020 r.
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Franciszkowe LAZNIE należą do najbardziej znanych kurortów
w Diamentowej Koronie Czeskich SPA. Słyną dobroczynnymi
wodami i borowiną, bazą zabiegową z doświadczoną ekipą
lekarzy/specjalistów oraz bogatą infrastrukturą rekreacyjną
gwarantującą wSPAniały relaks i wypoczynek w ciepłym mikroklimacie!
Tutejsze wody poprawiają naturalną odporność na niedomagania i stres!
• Zdrowe właściwości
miejscowe wody słyną z dobroczynnego działania w niedomaganiach
reumatycznych (bóle pleców i stawów artrozy, dysplazje, zwyrodnienia,
etc.) oraz dolegliwościach cywilizacyjnych związanych ze stresem,
przemęczeniem i zanieczyszczeniem środowiska (nadpobudliwość, ciągłe
uczucie przemęczenia, bezsenność, autoimmunologiczne, nadwaga, uleganie
nałogom, etc.) Działają profilaktycznie poprawiając naturalną odporność!
• AQUAFORUM (Rzymskie Łaźnie)
kompleks zapewniający relaks i zdrowy wypoczynek w stylizowanych łaźniach
antycznych oraz na świeżym powietrzu. W basenach czekają różnorodne
atrakcje wodne ze stanowiskami masaży perełkowych, etc. Do dyspozycji kryty
basen pływacki oraz wellness. Na miejscu słoneczne tarasy i wiele miejsca do
wypoczynku, przy basenach leżaki.
• Turystyczne atrakcje
kurort zlokalizowany w uroczym parku źródeł leczniczych wód połączonych
ścieżkami, ozdobionych fontannami i rzeźbami. W kurorcie okazałe budynki i
zabytki. Dysponując samochodem warto odwiedzić Cheb (miasto 1000 twarzy),
zamki LOKET I BECZOW, browar i jaskinie, rezerwat/wulkany błotne SOOS..
• Komfortowe zakwaterowanie
HEALTH Kurort Franciszkowe LAZNIE, standard Superior w 4 gwiazdkowym
kompleksie uzdrowiskowo-hotelowym (Aquaforum/PAVLIK****). W obiekcie
komfortowo i funkcjonalnie wyposażone pokoje 2 osobowe z łazienką, TV-sat,
suszarką do włosów, tel, minibarem, WI-FI i szlafrokami. Kurort zapewnia
wysoki standard - baza zabiegowa, konsultacje lekarskie, smaczne wyżywienie,
własne całoroczne baseny termalne (Aquaforum) – wszystko na miejscu!
• Smaczne wyżywienie
2x dziennie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich stołów
zapewniających potraw i smakołyków (obiadokolacja nie zawiera napoi)
wSPAniały wypoczynek PROMOCJA LATO 2020

8 dni (7 nocy)

Kurort Franciszkowe LAZNIE

2495 zł/os.
Promocja LATO 2020 / Tygodniowy wypoczynek w okresie od 31.05 do 06.09.2020r.| Liczba miejsc ograniczona!

Cena zawiera:
• 8 dni (7 nocy) HEALTH Kurort Franciszkowe LAZNIE (Superior)
• smaczne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)
• korzystanie z Kompleksu Term AQUAFORUM – GRATIS All Inclusive
• centrum Wellness & SPA, profesjonalne fitness – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive
• możliwość skorzystania z mineralnej kuracji pitnej – GRATIS All Inclusive
Sprawdzenie wolnych miejsc  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!

Promocja LATO w kurorcie wód i borowin Franciszkowe LAZNIE 2020.
• możliwość udziału w animacjach i programach – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w wieczorkach i wydarzeniach kulturalnych
• szlafrok na czas wypoczynku (dorośli)
• Internet Wi-Fi w pokoju i lobby barze
• faktura (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
• przed wypoczynkiem zestaw pomocnych informatorów turystycznych
• mapa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych
BONUS: 5 zabiegów uzdrowiskowych: 1x izotermiczna kąpiel borowinowa, 1x klasyczny masaż częściowy, 1x
kąpiel węglowa, 1x parafinowy okład na rękę, 1x kąpiel relaksacyjna. (Zabiegi tylko dla dorosłych)
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Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (35 Kc/os/dzień) i parkingowej (miejsca płatne 90-150 Kc/dzień i
bezpłatne), pokój jednoosobowy +35%.
Zniżki: dziecko do lat 5 – GRATIS, do lat 10 -30%, do lat 18 -20%, osoba na dostawce -10%,
wczesna rezerwacja (>35) -2%.
Na miejscu istnieje mozliwość dokupienia masaży, borowin i zabiegów SPA & Health.

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

