SLOVINSKO 2019
Moravske Toplice – apartmány Prekmurska vas Ajda****
Praha – Moravske Toplice 574 km, Brno – Moravske Toplice 347 km, Ostrava – Moravske Toplice
511 km, Písek – Moravske Toplice 479 km
Nové moderní domy se nacházejí v areálu termálního komplexu Terme 3000. Obklopené zelení
a stínem, jsou ideální volbou pro relaxaci v přírodě, v srdci Prekmurských luk, bohatých na rostliny a
byliny s příznivým účinkem na zdraví a pohodu. Tyto moderní budovy byly inspirovány tradičními
domky Prekmurje s doškovou střechou známé jako "cimprače". Domky jsou pokryté doškovou
střechou a mají dřevěné prvky, které jim dodávají přirozenou vzdušnost a teplo. Velké skleněné
plochy umožňují průnik světla do místností a výhled do pestré krajiny Prekmurje.
Apartmán TYP A pro 3-4 osoby (30,2 m²): koupelna se sprchovým koutem, fén, WC, v patře
ložnice (1 lůžko 140x200), v přízemí ložnice (2 lůžka 90x200), obývací pokoj s rozkládací sedací
soupravou (80x190 – možnost přistýlky) s plně vybaveným kuchyňským koutem, lednice, TV, WIFI, 2 terasy.
Hosté mají neomezený vstup do termálního komplexu Terme 3000.
ZDARMA POUKÁZKA NA OCHUTNÁVKU VÍN (3 druhy) ve vinařství ZIDANICA
MALEK (www.visitjeruzalem.com/sl/zidanica-malek). Možnost zakoupení vín místní
produkce. Poukázku obdržíte při příjezdu na recepci.
6.1. – 1.2.
2.6. – 21.6.
24.11. – 20.12.

pronájem apartmánu TYPU A
při obsazení 3 osobami / 1 noc
pronájem apartmánu TYPU A
při obsazení 3 osobami + 1 dítětem
do 12 let (na přistýlce) / 1 noc
1x oběd v hotelu AJDA

1.1. – 6.1.
1.2. – 26.4.
5.5. – 2.6.
21.6. – 5.7.
25.8. – 11.10.
17.11. – 24.11.

26.4. – 5.5.
5.7. – 25.8.
11.10. – 17.11.
20.12. – 1.1.2020/*

Noci:
Ne, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

Noci:
Ne, PO, ÚT,
ST, ČT

Noci:
PÁ, SO

4 000,-

4 300,-

4 200,-

4 600,-

5 500,-

4 800,-

5 100,-

6 000,-

5 400,-

6 300,-

410,-

Cena zahrnuje: 1x pronájem apartmánu s polopenzí (stravování formou bufetu je zajištěno
v restauraci hotelu AJDA), neomezený vstup do termálních lázní TERME 3000 (v den příjezdu od
14,00, v den odjezdu do 11,00), neomezený vstup do Wellness centra a sauny hotelu Ajda (v den
příjezdu i odjezdu, možno i před check-in a check-out), WI-FI, zapůjčení županu, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti do 7 let zdarma, děti 718 let 50% – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, garáž
v hotelu Livada 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.

