Mala Nedelja
Glamping Sun Valley ****

22.6. – 3.9.

GLAMPING VILY
SLEVA 20%

22.6. – 3.9.
luxusní glamping vila pro 5-6 os. / noc

luxusní glamping vila pro 3-4 os. / noc

luxusní glamping vila pro 1-2 os. / noc
1x oběd nebo 1x večeře
příplatek za dřevěnou vanu nebo vířivku na terase
(luxusní glamping vily) / noc

8 500,6 800,6 100,4 880,4 100,3 280,360,300,-

Cena zahrnuje: 1x pronájem glamping vily se snídaní (v hotelu Bioterme), neomezený vstup do
termálních lázní (včetně příjezdového i odjezdového dne), v letních měsících možno využívat hotelovou
naturistickou terasu a plavecký bazén v 1. patře, Wi-Fi, zapůjčení županu, ručníků, ložního prádla,
závěrečný úklid, parkování, animační programy.
Cena nezahrnuje: vratnou kauci 100 EUR/pobyt/vila, pobytovou taxu cca 0,64 EUR / noc / osoby nad 18
let – platba na místě, děti 7-18 let 0,32 EUR / noc - platba na místě, registrační poplatek 2,50 EUR/osoba
nad 4 roky /noc– platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Min. délka pobytu 2 noci.

Platnost od 28.6.2018

Mala Nedelja
Glamping Sun Valley ****

22.6. – 3.9.

GLAMPING STANY
SLEVA 20%
22.6. – 3.9.
luxusní glamping stan pro 5-6 osob / 1 noc

luxusní glamping stan pro 3-4 osoby / 1 noc

luxusní glamping stan pro 1-2 osoby / 1 noc
1x oběd nebo 1 x večeře

11 400,9 120,9 100,7 280,5 300,4 240,360,-

Cena zahrnuje: 1x pronájem glamping stanu se snídaní (v hotelu Bioterme), neomezený vstup
do termálních lázní (včetně příjezdového i odjezdového dne), v letních měsících možno
využívat hotelovou naturistickou terasu a plavecký bazén v 1. patře, Wi-Fi, zapůjčení županu,
ručníků, ložního prádla, závěrečný úklid, parkování, animační programy.
Cena nezahrnuje: vratnou kauci 100 EUR/pobyt/stan, pobytovou taxu cca 0,64 EUR / noc /
osoby nad 18 let – platba na místě, děti 7-18 let 0,32 EUR / noc - platba na místě, registrační
poplatek 2,50 EUR/osoba nad 4 roky /noc– platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno
zájezdu.
Min. délka pobytu 2 noci.
Platnost od 28.6.2018

