SLOVINSKO 2020
BLED – AUTOBUSEM – pobyt 4 noci – relaxační zájezd ADVENT – NOVINKA
Bled – Rikli Balance Hotel****, hotel Park****
Užijte si pohádkovou vánoční atmosféru v jednom z nejkrásnějších míst na světě. Celý
prosinec je možné navštívit vánoční trhy na promenádě kolem bledského jezera. Denně je
k dispozici mnoho slavnostních akcí, kolo lásky, výstava betlémů v životní velikosti, sochy
z ledu nebo vánoční židle pod obrovským vánočním stromkem. Samozřejmostí je dostatek
svařeného vína, typického slovinského ořechového závinu „potica“ a dalších tradičních
pochutin. Na trzích je možno zakoupit spoustu vánočních dárků, ozdob a suvenýrů od
místních řemeslníků.
Program: 1. den – odjezd v brzkých ranních hodinách (v cca 5.00 Praha), příjezd od hotelu
v odpoledních hodinách, ubytování, večeře. 2., 3., 4. den – snídaně, relaxace, koupání
v komplexu Wellness Živa, návštěva aktuálních programů v místě, večeře. 5. den – snídaně,
Check-out v cca 11.00, návrat do ČR. Příjezd v pozdních večerních hodinách.
Rikli Balance Hotel****
Termín
2.12. – 6.12. (st-ne)

počet
nocí
4

trasa
B3, D

řádné lůžko
ve 2 lůžk. pokoji
9 990,-

1 lůžkový pokoj

řádné lůžko
ve 2 lůžk. pokoji
8 990,-

1 lůžkový pokoj

13 990,-

Hotel Park****
Termín
2.12. – 6.12. (st-ne)

počet
nocí
4

trasa
B3, D

12 990,-

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, neomezený vstup do komplexu Wellness Živa,
každý pátek a sobotu večerní koupání do 23.00, dopravu, zapůjčení županu, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,13 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti 1,56 EUR /
noc – platba na místě, registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, vstup do
světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA B3: Praha – Humpolec – Jihlava – Brno
TRASA D: Frýdek-Místek – Ostrava – Opava – Nový Jičín – Hranice – Olomouc – Prostějov
– Vyškov – Brno
Trasy jsou garantovány při min. počtu 25 osob. Při menším počtu osob na trase může
být doprava zajištěna svozovým autobusem. Nástupní místo je garantováno při min.
počtu 8 osob. Garance trasy se rozumí od nástupního místa do cílové destinace.

