RIMSKE TOPLICE – ROK 2018
Praha – Rimske Toplice 596 km, Brno – Rimske Toplice 519 km, Ostrava – Rimske Toplice 615 km,
Písek – Rimske Toplice 501 km
Rimske Toplice
Opusťte každodenní stres života a ponořte se do uklidňujícího objetí přírody, které Vám přinese
pohodu a relaxaci. Vyplňte svůj život pozitivní energií a začněte žít v harmonii díky křišťálově
čistému vzduchu, pohádkové krajině nedotčené přírody a termální léčivé vodě.
Hotel Rimski Dvor****
Hotel se nachází mezi hotely Sofijin Dvor a Zdraviliški Dvor. Terasy hotelu sestupují jako zelený
řetězec a vytváří ideální prostředí pro relaxaci. Hotel nabízí 68 dvoulůžkových pokojů a apartmánů.
Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou (sprchový kout, WC, župan), LCD TV, telefonem, minibarem, trezorem, klimatizací a připojením na internet. 8 exkluzivních apartmánů je vybaveno
saunou, hydromasážní vanou a kulatou manželskou postelí.
Hotel Zdraviliški Dvor****
Hotel nabízí 76 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Všechny pokoje jsou
vybaveny koupelnou (sprcha nebo vana, WC, župan), LCD TV, telefonem, mini-barem, trezorem,
klimatizací a připojením na internet. K dispozici jsou také 4 pokoje pro osoby se sníženou
pohyblivostí.
Hotel Sofijin Dvor****
Hotel je zařízen v klasickém stylu nadčasové elegance. Nabízí 43 luxusních jednolůžkových a
dvoulůžkových pokojů a apartmánů. Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou, županem, WC, LCD
TV, telefonem, mini-barem, trezorem, klimatizací a připojením na internet. Nejluxusnější pokoje
mají balkon nebo terasu, ze které se rozprostírá výhled na okolní kopce Savinja.
Hotelové služby
Restaurace à la carte Sofija nabízí jídla zpracovaná v souladu s filozofií vídeňské a středomořské
kuchyně. Gurmánské speciality jsou doplněny kvalitními víny ze slovinských vinařských oblastí.
Restaurace císaře Ferdinanda je v hotelu Rimski Dvor a nabízí snídaně a večeře formou bufetu
(široký výběr předkrmů, salátů, dezertů a ovoce). Lounge bar ve vstupní hale nabízí různé druhy
koktejlů. Bar u bazénu nabízí široký výběr studených a teplých nápojů a zmrzliny. Café Princess
Victoria nabízí lahodné dezerty, různé studené a teplé nápoje, koňak, whisky, římské víno Malzum,
koktejly a vybrané doutníky, poslech klavírní hudby každý pátek a sobotu.
Fitness, wellness, sport
Zažijte požitky starých Římanů. Bazény ve wellness centru Rimske Terme jsou navrženy v duchu
římského koupání, naplněné termální vodou o rozloze 450 m². K dispozici jsou vnitřní a venkovní
proplouvací panoramatický bazén 32 °C, 1x vnitřní bazén 32 °C, 4x vnitřní a 3x venkovní bazén s
vodními masážními sedadly a lůžky 35 °C. Svět sauny Varania nabízí římskou, finskou, tureckou a
infračervenou saunu, vnitřní ochlazovací bazén, vnitřní jacuzzi, odpočinkovou místnost, 3x venkovní
whirpool, Kneippovu lázeň, venkovní terasu.
Fitness centrum, jóga, možnost wellness a léčebných procedur za poplatek, kosmetika, manikúra,
pedikúra, kadeřnictví.

7.1. – 29.3., 3.4. – 27.4., 6.5. – 10.8., 31.8. – 27.10.,
5.11. – 24.12.
hotel
hotel
hotel
Zdraviliški Dvor Rimski Dvor Sofijin Dvor
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji / 2 noci
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji / 7 nocí
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji / další
noc
příplatek za 1 lůžk. pokoj / noc
dítě do 8 let ve 2 lůžk. pokoji se 2
dosp. os. bez přistýlky
přistýlka – dítě do 8 let
přistýlka – dítě 8-10 let
přistýlka – dítě 10-14 let
dětská postýlka / noc

3 390,11 200,1 600,-

3 550,11 900,1 700,-

3 790,12 880,1 840,-

590,ZDARMA

590,ZDARMA

590,ZDARMA

450,690,890,290,-

450,690,890,290,-

450,690,890,290,-

Cena zahrnuje: 2x / 7x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do wellness centra Rimske Terme,
1x vstup do Světa sauny / pobyt, parkování, zapůjčení županu, vstup do fitness centra, internet, vstup
do Muzea Rimske Terme, zapůjčení kol nebo holí Nordic walking.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 1,27 EUR / osoby nad 18 let / noc, děti do 7 let zdarma, děti
7-18 let 50% sleva – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Uvedené ceny neplatí v období svátků – ceny na vyžádání
v CK.

