SLOVINSKO 2023 – AUTOBUSEM – pobyty 7 nocí
Moravske Toplice – hotel Termal****
Lázně
Lázně Terme 3000 se nacházejí v malém městečku Moravske Toplice a od léta 2000 se pyšní
komplexem venkovních a vnitřních bazénů (30-38 °C) s celkovou vodní plochou 5 000 m². Vodní
svět – 22 bazénů, 4 otevřené skluzavky, skluzavky s volným pádem, největší atrakcí je 22 metrová
rampa s dvěma skluzavkami, jedna o délce 170 m a druhá 140 m. Celkem zde můžete využít
následujících atrakcí: vodopády, gejzíry, podvodní masážní proudy, vzduchové masáže, protiproud,
vířivé koupele, skokanské můstky i klasické plavecké dráhy. Terme 3000 dále nabízejí tureckou a
finskou saunu, solárium, dětské hřiště, několik restaurací a bar.
Největší zvláštností je jedinečná černá termální voda s výjimečnými léčebnými vlastnostmi, která
vyvěrá z hloubky 1175 až 1467 metrů a má teplotu 72 °C, čímž je tento přírodní zázrak zcela
unikátní (ostatní uhličité prameny jsou většinou studené). V roce 1964 byla tato voda prohlášena za
přírodní léčivou.
Indikace
Chronické degenerativní změny kostí a kloubů, rehabilitace po zlomeninách, neakutní stádia
chronických zánětů pohybového ústrojí, poúrazová a pooperační rehabilitace, revmatismus, nemoci
vegetativního nervového systému, onemocnění dýchacích cest, kožní nemoci.
trasa

řádné lůžko
ve 2 lůžkovém pokoji

1 lůžkový pokoj

Pobyty 7 nocí
20.6. – 27.6.
15.8. – 22.8.
22.8. – 29.8.

B2
C
B3

13 500,13 500,13 500,-

16 790,16 790,16 790,-

Pobyt 5 nocí
VÁNOČNÍ
21.12. – 26.12.

B2

10 890,-

13 390,-

Cena zahrnuje: 7x ubytování s polopenzí, dopravu, neomezený vstup do termálních hotelových
bazénů, neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000, neomezený vstup do hotelové sauny a
fitness centra, zapůjčení županu a služby delegáta.
UPOZORNĚNÍ: CK Hungariatour není zodpovědná za případnou odstávku bazénu/ů. Klient
nemá nárok na kompenzaci služeb, pokud má možnost využívat další bazény v termálním
areálu / aquaparku / wellness centru. Upozorňujeme též, že z důvodu současné energetické
situace může být provoz, zejména venkovních bazénů, omezen.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě, děti 7-18
let 50 % – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách dle odjezdového místa. Příjezd do Slovinska
v odpoledních hodinách. Ubytování od cca 14.00. Odjezd ze Slovinska v dopoledních hodinách.
Přesný čas určí delegát.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA B2: Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA C: Praha – Benešov – Tábor – České Budějovice – Třeboň
Nástupní místo je garantováno při min. počtu 25 osob. Při menším počtu osob na trase může
být doprava zajištěna svozovým autobusem. Nástupní místo je garantováno při min. počtu 8
osob. Garance trasy se rozumí od nástupního místa do cílové destinace.

