AUTOBUSEM 7 nocí

ZDARMA jednodenní výlet do Lublaně
Radenci – hotel Radin A****
♥♥♥
Vhodné pro klienty se zvýšeným krevním tlakem a při léčbě kardiovaskulárních
onemocnění.

Moravske Toplice – hotel Termal****
V září 2017 byla vybudována nová krytá spojovací chodba mezi hotelem Termal a
vnitřními bazény Terme 3000.
LUBLAŇ - jednodenní výlet s průvodcem
Prešernovo náměstí, stavby architekta Jože Plečnika (Trojitý most, kolonáda), Dračí most, prohlídka
starého města, městské katedrály se sousedícími budovami, barokní Mestni trg s radnicí a fontánou
tří řek, Stari trg a Gornji trg, pozůstatky římské osady Emona a další díla Jože Plečnika: Ilyrský
památník, Križanke, Národní a univerzitní knihovna, Kongresové náměstí s významnými budovami
Kazina, Slovinská filharmonie, Lublaňská univerzita, kostel Svaté trojice, Plečnikovo gymnázium,
Náměstí republiky s parlamentem, "Mrakodrap", první výšková stavba v bývalé Jugoslávii, návštěva
Plečnikova domu.

trasa

26.5. – 2.6.
29.6. – 6.7.

E, D
O2

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji

hotel Radin A

hotel Termal

11 990,11 990,-

12 590,12 590,-

Cena zahrnuje (hotel Termal): 7x ubytování s polopenzí, dopravu, 1 denní výlet do Lublaně
s průvodcem, 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.
Cena zahrnuje (hotel Radin A): 7x ubytování s polopenzí, dopravu, 1 denní výlet do Lublaně
s průvodcem, neomezený vstup do vodního parku Radenci Health Resort, 1x denně vstup do
světa sauny (neplatí pro odjezdový den), zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje (hotel Termal, hotel Radin A): pobytovou taxu cca 1,27 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.
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – Brno
TRASA O2: Praha – Příbram – Písek – České Budějovice – Třeboň
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno
Platnost od 4.1.2019

