SLOVINSKO 2022
Ptuj – Grand Hotel Primus****
Praha – Ptuj 607 km, Brno – Ptuj 477 km, Ostrava – Ptuj 606 km, Písek – Ptuj 457 km
COVID-19: S ohledem na výjimečnou situaci spojenou s pandemií Vás informujeme, že
v případě uzavření hranic garantujeme vrácení Vašich úhrad v plné výši, včetně pojištění.
Hotel má vlastní termální wellness centrum a v sousedství hotelu je termální Aqua-park,
který není propojen krytou spojovací chodbou. Dva místní termální prameny vyvěrají z
hloubky 1 050-1 590 metrů. Termální voda má na povrchu 39-54 °C a proudí rychlostí 15
litrů za sekundu.
2 lůžkové pokoje (26 m2) - klimatizace, rozkládací pohovka, koupelna s vanou, WC, fén,
župan, ručníky, kabelová televize, Wi-Fi, telefon, trezor, mini-bar, balkon.
Pokoje ECONOMY (20 m2) s francouzskou postelí (160 cm) bez možnosti přistýlky.
Klimatizace, koupelna se sprchou, WC, fén, župan, ručníky, kabelová televize, připojení k
internetu, telefon, trezor, mini-bar, balkon.
JUNIOR SUITE (33 m2) - klimatizace, rozkládací pohovka, koupelna s rohovou vanou,
s termální vodou, WC, fén, župan, ručníky, kabelová televize, Wi-Fi, telefon, trezor, mini-bar,
balkon.
SUPERIOR SUITE (38 m2) - klimatizace, rozkládací pohovka, koupelna s rohovou vanou,
s termální vodou, WC, fén, župan, ručníky, kabelová televize, Wi-Fi, telefon, trezor, mini-bar,
balkon.
Hotelové služby
Restaurace Primus s tradičními pokrmy z antické doby, bar Gemina XIII Club, který nabízí
zábavný program. Recepce, obchod se suvenýry, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Hotel Primus je obohacen o wellness centrum Augusta, které je vybudováno v luxusním
římském stylu. Centrum nabízí Vespasiánův bazén, svět saun Flavia, termální koupele a také
masáže v římském stylu.
Vedle hotelu se nachází velký termální Aqua-park, který se rozkládá na více než 4200 m² a
zahrnuje 12 vnitřních i venkovních bazénů s termální vodou, několik skluzavek, vířivé vany,
podvodní masážní proudy a bazén s umělými vlnami. Park je známý nejdelším tobogánem ve
Slovinsku.
V blízkosti hotelu se nachází 8 tenisových kurtů (pronájem v letním období cca 5 EUR / hod.,
v zimním období cca 20 EUR / hod.).
NOVĚ SLEVA 10 % za včasný nákup do 30.9. (termín 26.10. - 30.10.)
ZDARMA 1 dítě do 12 let a 1 dítě do 6 let se 2 dospělými osobami (děti spí na 1
přistýlce) v pokoji JUNIOR SUITE nebo SUPERIOR SUITE.

26.8. – 7.10.
25.11. – 23.12.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji ECONOMY

Noci:
Ne, Po, Út,
St, Čt
1 990,-

7.10. – 25.11.
23.12. – 1.1.2023 */

Noci:
Pá, So
2 090,-

Noci:
Ne, Po, Út,
St, Čt
2 050,-

Noci:
Pá, So
2 150,-

1 lůžk. pokoj ECONOMY

2 750,-

2 950,-

2 890,-

3 150,-

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji

2 190,-

2 290,-

2 250,-

2 350,-

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
(s 1 přistýlkou – možno ubytovat pouze 1 osobu)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji JUNIOR SUITE
(s 1 přistýlkou – možno ubytovat 2 děti do 12 let
nebo 1 osobu nad 12 let)
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji SUPERIOR SUITE
(s 1 přistýlkou – možno ubytovat 2 děti do 12 let
nebo 1 osobu nad 12 let)
dětská postýlka / noc

2 390,-

2 490,-

2 450,-

2 550,-

2 590,-

2 690,-

2 650,-

2 790,-

2 690,-

2 790,-

2 750,-

2 890,-

přistýlka osoba nad 12 let
přistýlka dítě do 12 let
(v pokoji JUNIOR SUITE a SUPERIOR SUITE je
možno ubytovat ZDARMA pouze 1 dítě do 6 let a
1 dítě do 12 let – obě děti spí na 1 přistýlce. Pokud
budou obě děti ve věku 6-12 let, je pouze 1 dítě
zdarma a druhé dítě platí 1 290 Kč / noc, obě děti spí
na 1 přistýlce) **/

200,1 290,ZDARMA

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do hotelového Wellness centra
(Vespasianus thermal swimming pools), 2x denně vstup do termálního aqua-parku a sauny
(Thermal Park), zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,5 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, svět sauny FLAVIUS za
příplatek, garáž za příplatek 5 EUR / noc, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci. */ povinný příplatek u Silvestrovského pobytu –
ceny na vyžádání v CK. **/ V případě, že cestujete s 2 dětmi do 12 let, kteří budou
využívat společně 1 přistýlku, doporučujeme předem důkladně zvážit, zda je tento typ
ubytování pro Vás vhodný.

