SLOVINSKO 2019
Banovci – hotel Zeleni Gaj***
Praha – Banovci 565 km, Brno – Banovci 420 km
Ostrava – Banovci 584 km, Písek – Banovci 470 km
Malý rodinný hotel Zeleni Gaj*** se nachází v samém srdci nedotčené krajiny Prlekija. Je
propojený s Aquaparkem Terme Banovci. Termální léčivá voda vyvěrá z hloubky 1700 m, má
vysoký obsah fluoridů a přispívá k celkové relaxaci, zmírnění revmatických potíží, zlepšuje
zdravotní stav po operaci pohybového aparátu.
Nabízí 24 klimatizovaných pokojů, vybavených koupelnou se sprchou, fénem, županem, WC,
telefonem, kabelovou TV, mini-barem, internetem, trezorem, balkonem s krásným výhledem do
přírody nebo na vesnici Banovci.
Hotelové služby
V hotelové restauraci se podávají snídaně formou bufetu, obědy, večeře, bohatý salátový bufet,
dezerty a vegetariánské menu. Recepce, parkování u hotelu.
Fitness, wellness, sport
Hoteloví hosté mají přístup do Aquaparku Terme Banovci, který se může pochlubit celkem 2000 m2
vodních ploch s vodopády, tobogány, podvodní masáží, whirlpool. K dispozici jsou tři venkovní
bazény a vnitřní bazén, naplněné termální vodou 34-38 °C, plavecký bazén s obyčejnou vodu, bazén
s tobogánem 25-30 °C a dětský bazén 25-30 °C. Bazénový komplex je určen pro hosty všech
generací, kteří se chtějí bavit a zároveň zůstat v kontaktu s přírodou.
Je zde samostatné nudistické termální koupaliště pro naturisty (termální wellness bazén s podvodní
masáží 33-35 °C a osvěžující Kneippův bazén 22-35 °C). Sauny – 3x finská, 1x turecká. Terme
Banovci wellness centrum nabízí širokou škálu služeb pro krásu a relaxaci. Wellness služby zahrnují
péči o tělo, aromaterapie, tepelné zábaly, zábaly a péče o obličej. V nabídce jsou koupele pro
omlazení těla i ducha a romantické koupele pro dva. K dispozici různé druhy saun a vířivka.
VSTUP DO LÁZNÍ včetně příjezdového a odjezdového dne!
ZDARMA 1 dítě do 12 let a 1 dítě do 6 let se 2 dosp. osobami (děti spí na 1 přistýlce) u pobytů
min. na 3 noci v termínech: 1.1. – 6.1., 12.4. – 12.5., 30.5. – 2.6., 7.6. – 10.6., 20.6. – 8.9., 26.9. –
2.10. – 25.10. – 3.11., 15.11. – 18.11., 20.12. – 27.12.
6.1. – 1.2.
2.6. – 21.6.
24.11. – 20.12.

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
1 lůžk. pokoj
přistýlka osoba nad 15 let – sleva
přistýlka dítě 12-15 let – sleva
přistýlka dítě 6-12 let – sleva
přistýlka dítě do 6 let
dítě 12-15 let na řádném l. v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
dítě 6-12 let na řádném l. v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
dítě do 6 let na řádném l. v pokoji s 1 dosp. os. – sleva
1x oběd

1 450,1 990,10%
30%
50%
ZDARMA
20%
30%
50%
290,-

1.1. – 6.1.
1.2. – 26.4.
5.5. – 2.6.
21.6. – 5.7.
25.8. – 11.10.
17.11. – 24.11.
1 590,2 250,10%
30%
50%
ZDARMA
20%
30%
50%
290,-

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

1 690,2 390,10%
30%
50%
ZDARMA
20%
30%
50%
290,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do termálních lázní Aquapark Terme
Banovci (včetně příjezdového a odjezdového dne, Check-in 14,00, Check-out 11,00), 1x vstup do
sauny u pobytu na min. 3 noci, zapůjčení županu, parkování.

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu 2 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti do 7 let zdarma, děti 7-18 let
50% – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, pojištění
léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: minimální délka pobytu 2 noci. /* povinný příplatek u Silvestrovského pobytu – ceny na
vyžádání v CK.

