SLOVINSKO 2020
Mala Nedelja – hotel Bioterme****
Praha – Mala Nedelja 558 km, Brno – Mala Nedelja 414 km, Ostrava – Mala Nedelja 578 km, Písek
– Mala Nedelja 463 km
Hotel je zaměřen na ekologicky šetrné ubytování a spolu s poskytováním vysoce kvalitních
služeb nastavuje nový standard v oblasti ekologické turistiky. Zde se plně prolíná harmonie
s přírodou, takže každý z hostů si vychutná klidný pobyt a odpočine si od ruchu každodenního
života. Doporučujeme pobyty mimo období školních prázdnin a svátků ve Slovinsku.
Hotel nabízí prostorné dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek (celkem 4 pokoje s možností 2
přistýlek), jednolůžkové pokoje, SUITE (ložnice, obývací pokoj s možností 2 přistýlek) a SUITE
s vířivkou na balkoně. Pokoje jsou vybaveny přírodními materiály, nábytek a podlaha jsou
z masivního dřeva, stěny jsou natřeny bio barvami bez škodlivých látek. Povlečení a další textilie
jsou vyrobeny z přírodních materiálů. Vybavení pokojů – klimatizace, koupelna, WC, fén, župan,
TV, Wi-Fi zdarma, balkon.
Hotelové služby
A la carte restaurace nabízí tradiční slovinská jídla a pokrmy z regionu Prlekija, středomořskou
kuchyni. Vedle à la carte restaurace je hotelová samoobslužná restaurace, která nabízí mimo jiné i
zdravé a organicky pěstované potraviny. Ve vinném sklípku Prleška můžete ochutnat vynikající vína
z regionu. Recepce, dětské hřiště, parkování zdarma.
Fitness, wellness, sport
Hosté mají neomezený vstup do Bioterme Thermal vodního parku o rozloze 2000 m² vodní plochy
(14 venkovních a vnitřních bazénů s teplotou vody mezi 27 a 38 °C, v mimosezóně jsou v provozu
vnitřní a 3 venkovní bazény z celkovým počtem 800 m² vodní plochy). Svět sauny (finská sauna,
infra sauna, turecká sauna, aroma sauna, parní kabina, relaxační lehátka, ochlazovací bazén 19 °C,
sluneční terasa, nabídka čajů, vody a ovoce). V letních měsících je možno využívat naturistickou
terasu na opalování a plavecký bazén v 1. patře hotelu. Fitness zdarma, možnost masáží za poplatek.
Otevírací doba: neděle – čtvrtek 8,00 – 21,00, pátek, sobota 8,00 – 22,00.
VSTUP DO LÁZNÍ včetně příjezdového a odjezdového dne!
AKCE 4 = 3 (15.3. – 10.4., 3.5. – 31.5., 6.9.- 11.10., nástupy neděle, pondělí)
ZDARMA 1 dítě do 6 let a 1 dítě do 12 let (děti spí na 1 přistýlce) na pokoji se 2 dosp. osobami.
(2.1. – 6.1., 31.1. – 15.3., 9.4. – 13.4., 28.6. – 6.9., 25.10. – 1.11.)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji
řádné l. dítě do 14 let
příplatek za 1 lůžk. pokoj / noc
dítě do 4 let
přistýlka dítě 4-10 let
přistýlka dítě 10-14 let
přistýlka osoba nad 14 let
příplatek za SUITE / noc / pokoj
příplatek za SUITE s vířivkou / noc / pokoj

5.1. – 31.1.
31.5. – 28.6.
22.11. – 20.12.
1 390,1 250,350,ZDARMA
695,975,1 390,390,890,-

1.1. – 5.1.
31.1. – 31.5.
28.6. – 22.11.
1 690,1 320,350,ZDARMA
845,1 190,1 690,390,890,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí, vstupné do termálních lázní (včetně příjezdového i
odjezdového dne), sauny a fitness, Wi-Fi na pokojích i v lobby, parkování, animační programy,
zapůjčení županu.

Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2 EUR / noc / osoby nad 18 let, cca 1 EUR / noc / děti 7-18
let – platba na místě, registrační poplatek cca 2,5 EUR / osoby nad 4 roky / pobyt – platba na místě,
pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Pes není povolen. AKCE se nevztahují na příplatky a nelze
kombinovat s dalšími akcemi (speciálními balíčky).

