Czechy - gorące źródła! (to nasza specjalność!) Family Tour i King SPA®
Internet: www.familytour.pl, E-mail: biuro@familytour.pl
Informacja, Sprawdzenie miejsc, Rezerwacja: tel. 33-853-2075 lub 53-43-43-500

wSPAniały, zdrowy wypoczynek w renomowanym
kurorcie wód termalnych i borowin
Franciszkowe LAZNIE | Majówka 2019 r.
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany)

Franciszkowe LAZNIE renomowany kurort dobrodajnych wód
mineralno-termalnych i borowin. "Raj na ziemi", jak mawiał
wielki poeta J.W. Goethe, co i dziś nie straciło na aktualności!
Chłonące z natury energię źródła wód i baseny rozpieszczają
ciało kąpielami i zabiegami. Cesarskie łaźnie otaczają cieszące oczy widoki
eleganckich kolumnad, fontann i parków.
Dobroczynne (zdrowe) właściwości
miejscowe wody termalne i borowina słyną z leczniczych właściwości
przy niedomaganiach reumatycznych (artrozy, dysplazje, zwyrodnienia)
oraz dolegliwościach cywilizacyjnych związanych z życiem w stresie i
pędzie wielkiego miasta (bezsenność, nadwaga, palenie, niedomagania
kobiece...) Spokojna, słoneczna, urokliwa okolica, ciepły mikroklimat,
bogata infrastruktura i nowoczesna baza zabiegowa gwarantują
wSPAniały zdrowy wypoczynek oraz regenerację.
AQUA-SPA-FORUM Franciszkowe Laznie
kompleks zapewniający relaks i zdrowy wypoczynek w stylizowanych
łaźniach antycznych. W trzech zewnętrznych basenach i trzech krytych,
czekają wyborne atrakcje wodne. Można skorzystać ze stanowisk
masaży wodnych, perełkowych, przeciwprądu i biczy. Do dyspozycji także
kryty basen pływacki oraz wellness. Na terenie kompleksu tarasy i wiele miejsa
do wypoczynku, darmowe leżaki, słoneczne plaże latem …
Turystyczne atrakcje
na miejscu uroczy park z tajemniczymi fontannami, źródłami wód mineralnych,
amfiteatr i liczne pomniki oraz Modne Cassino. Zewsząd słychać historyczne
opowieści okazałych zabytków łaźni i okolicy... Korzystając z okazji warto odkryć
pobliski Cheb, zamki – LOKET I BECZOW, browar Chodwa PLANA z pierwszym
na świecie piwnym SPA.. (materiały turystyczne GRATIS).
Komfortowe zakwaterowanie
Kompleks/Resort PAVLIK**** PLUS, pokoje Standard, Comfort i Superior. Każdy
pokój z łazienką, TV-sat, minibarem/lodówką, suszarką do włosów, szlafrokami.
(Różnią się wielkością.) Dostawki możliwe w części Comfort i Superior. Iinternet
Wi-Fi GRATIS. Pod jednym dachem: baseny i SPA AQUAFORUM, połączenie
korytarzem z „Cesarskim” centrum zabiegowym, gdzie można skorzystać z
konsultacji specjalisty (lekarza), zabiegów, masaży tradycyjnych, wodnych,
sportowych, wschodnich, nowoczesnej balneoterapii, magnetoterapii, etc.
Pakiet zdrowotny zawiera konsultację specjalisty i 10 zabiegów na tydzień!

Wybierz odpowiadający pakiet:
A.
Wypoczynkowy (Regenerujący): 4-7x nocy, wyżywienie 2x dziennie
(śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły), korzystanie z basenów wód
termalnych i infrastruktury oraz wodnych atrakcji ...
B.
Zdrowotny: od 7x nocy, wyżywienie 3x dziennie (śniadania i kolacje –
szwedzkie stoły, obiady z menu), konsultacja lekarza specjalisty (dobór
zabiegów), 10 zabiegów na tydzień, korzystanie z basenów wód termalnych i
infrastruktury oraz wodnych atrakcji ... (więcej w cena zawiera)
Sprawdzenie wolnych miejsc  33-853-2075  53-43-43-500 | Tylko 10% zaliczki by zarezerwować!
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Termalny RELAKS dla dbających o zdrowie w kurorcie Franciszkowe Laznie Majówka 2019

Pakiety 2019:
Franciszkowe LAZNIE****
Standard
Comfort
Superior

Zdrowotny

Wypoczynkowy (Regenerujący)

8 dni (7 nocy)

5 dni (4 noce)

6 dni (5 nocy)

7 dni (6 nocy)

8 dni (7 nocy)

3495 zł/os.
3595 zł/os.
3695 zł/os.

1845 zł/os.
2045 zł/os.
2145 zł/os.

2195 zł/os.
2395 zł/os.
2545 zł/os.

2545 zł/os.
2795 zł/os.
2945 zł/os.

2895 zł/os.
3195 zł/os.
3345 zł/os.

Cena zawiera:
• 5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Kompleks/Resort PAVLIK**** PLUS
• smaczne wyżywienie (śniadania i obiadokolacje – szwedzkie stoły)
• korzystanie z Kompleksu basenów (AQUAFORUM®) – GRATIS All Inclusive
• centrum Wellness & SPA, profesjonalne fitness – GRATIS All Inclusive
• infrastruktura (leżaki, tarasy, masaże wodne) – GRATIS All Inclusive
• możliwość korzystania z mineralnej kuracji pitnej – GRATIS All Inclusive
• możliwość udziału w animacjach i programach – GRATIS All Inclusive
• Internet Wi-Fi w pokoju i recepcji, „Welcome drink” w dniu przybycia
• szlafrok na czas wypoczynku, całodobowa obecność specjalistów
• 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
• Pakiet zdrowotny dodatkowo zawiera:
a) konsultację lekarza specjalisty w dniu przybycia (dobór zabiegów)
b) 10x zabiegów na tydzień (masaże, balneoterapie, borowiny..)
c) codziennie dla wzmocnienia obiady (wybór z menu dnia)
Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (15 Kc/os/dzień) i parkingowej
(miejsca płatne 60-120 Kc/dzień i bezpłatne), pokój jednoosobowy +35%
Zniżki: dziecko do lat 5 – GRATIS, do lat 10 -50%, wczesna rezerwacja (>35) -2%
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