SLOVINSKO 2020
BLED – hotel Savica Garni****
Praha – Bled 609 km, Brno – Bled 503 km, Ostrava – Bled 692 km, Písek – Bled 474 km
Hotel Savica je jedním z prvních rodinných hotelů. Nabízí 1 a 2 lůžkové pokoje s možností
přistýlky, rodinné pokoje s různým počtem lůžek a přistýlek vhodných pro děti. Vybavení pokojů:
koupelna s vanou nebo sprchovým koutem, WC, TV, telefon, mini-bar, klimatizace.
Hotelové služby
Restaurace k podávání snídaní, obědy a večeře se podávají v hotelu Golf (cca 50 m). Pro děti je
připraveno velké množství animačních programů. Recepce, lobby, bar, internet, parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Hosté hotelu Savica mohou (za příplatek) využívat moderní plavecký komplex Wellness Živa, který
má vodní plochu 380 m², nabízí 2x vnitřní a 1x venkovní termální bazén (30 ºC), 2x termální
whirlpool (36 ºC), dětský bazén (30 ºC), vnitřní skluzavku. Zde se také nachází svět sauny (finská, bio,
laconium, caldarium, turecká, ledový bazén). Wellness Živa je od hotelu vzdáleno cca 50 m a není
možné projít krytou chodbou přímo z hotelu.
SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO RODINY S DĚTMI: ZDARMA 2 děti do 12 let v rodinném pokoji
se 2 dosp. osoby (dosp. osoba platí řádné l. v rodinném pokoji). Třetí dítě do 15 let má slevu 50%
z ceny řádného l. v rodinném pokoji.

Ubytování se snídaní
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. v rodinném pokoji
přistýlka dítě do 6 let
přistýlka dítě 6-15 let – sleva
přistýlka osoba nad 15 let – sleva
dítě 6-15 let na řádném lůžku – sleva
dítě do 6 let na řádném lůžku – sleva
Ubytování s polopenzí
řádné l. ve 2 lůžk. pokoji STANDARD
1 lůžk. pokoj STANDARD
řádné l. v rodinném pokoji
přistýlka dítě do 6 let
přistýlka dítě 6-15 let – sleva
přistýlka osoba nad 15 let – sleva
dítě 6-15 let na řádném lůžku – sleva
dítě do 6 let na řádném lůžku – sleva

7.1. – 9.4.
1.11. – 24.12.

1.1. – 7.1.
9.4. – 10.7.
2.9. – 1.11.
24.12. – 30.12.

10.7. – 2.9.
30.12. – 4.1.2021/*

1 250,1 950,1 750,ZDARMA
50%
30%
30%
50%

1 490,2 450,2 190,ZDARMA
50%
30%
30%
50%

1 690,2 790,2 550,ZDARMA
50%
30%
30%
50%

1 490,2 190,2 050,ZDARMA
50%
30%
30%
50%

1 790,2 690,2 490,ZDARMA
50%
30%
30%
50%

1 990,3 090,2 790,ZDARMA
50%
30%
30%
50%

Cena zahrnuje: 1x ubytování se snídaní / s polopenzí (snídaně se podávají v hotelu Savica, večeře
v hotelu Rikli Balance), 1x denně vstup do komplexu Wellness Živa/**, WIFI, parkování.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,13 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti 1,56 EUR / noc,
registrační poplatek 1 EUR / osoba / pobyt – platba na místě, zapůjčení županu 5 EUR / osoba / pobyt
– platba na místě, vstup do světa sauny, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 3 noci. Domácí mazlíčci nejsou povoleni. /* Povinný příplatek u
Silvestrovského pobytu – ceny na vyžádání v CK. /** Wellness Živa bude v období 16.3. – 26.3.2020
z důvodu pravidelné údržby zavřeno.

