Radenci – hotel Radin****
Vhodné pro klienty se zvýšeným krevním tlakem
a při léčbě kardiovaskulárních onemocnění. ♥ ♥ ♥

Moravske Toplice – hotel Termal****

autobusem 7 / 5 nocí

Cena osoba

31.5. – 7.6.
28.6. – 5.7.
16.8. – 23.8.
6.9. – 13.9.
Vánoční pobyt
5 nocí
21.12. - 26.12.

trasa

řádné lůžko ve 2 lůžk. pokoji

řádné lůžko v 1 lůžk. pokoji

hotel Radin

hotel Termal

hotel Radin

hotel Termal

B3
C
B2
D

12 390,12 390,12 390,12 390,-

13 290,13 290,13 290,13 290,-

14 990,14 990,14 990,14 990,-

16 690,16 690,16 690,16 690,-

B2

9 890,-

10 490,-

11 690,-

12 990,-

Cena zahrnuje (hotel Termal): 7x / 5x ubytování s polopenzí, dopravu, 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): 7x / 5x ubytování s polopenzí, dopravu, neomezený vstup do vodního
parku Radenci Health Resort, 1x denně vstup do světa sauny do 16.00 (neplatí pro odjezdový den),
zapůjčení županu a služby delegáta.
Cena nezahrnuje (hotel Termal, hotel Radin): pobytovou taxu cca 2 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.
V souladu s hygienickými doporučeními Státního zdravotního ústavu a v zájmu zajištění maximální bezpečnosti hostů, budou
mimo provoz všechny přírodní bezchlorové koupele, včetně černých termálních minerálních koupelí (Moravske Toplice) po
dobu pandemie COVID-19.
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Brno
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