SLOVINSKO 2020
Mala Nedelja – GLAMPING SUN VALLEY BIOTERME****
Praha – Mala Nedelja 558 km, Brno – Mala Nedelja 414 km, Ostrava – Mala Nedelja 578 km, Písek
– Mala Nedelja 463 km
Hotel Bioterme nabízí od prosince 2017 nové glamping vily (22 luxusních glamping vil od 2 do 6
osob a 11 luxusních glamping stanů od 2 do 6 osob). Všechny vily a stany jsou vybaveny nábytkem,
který poskytuje vysokou úroveň pohody. Některé vily mají na terase dřevěnou vanu s termální
vodou. Od jara 2018 je výhradně pro hosty Glampingu k dispozici biologický bazén.
Luxusní glamping vily pro 2, 4, 6 osob jsou vybaveny moderním nábytkem, obývacím pokojem,
ložnicí, plně vybavenou kuchyní, koupelnou se sprchovým koutem a toaletou, vytápěcím systémem,
komfortně zařízenou terasou. Na terase některých vil je k dispozici dřevěná vana nebo vířivka s
termální vodou (za příplatek).
11 luxusních glamping stanů pro 2, 4, 6 osob je k dispozici od dubna do září. Moderní nábytek a
vybavení nabízí jedinečný zážitek uprostřed nedotčené přírody.
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 s 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.)
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. v luxusní glamping vile nebo stanu
dítě do 4 let
dítě 4-10 let
dítě 10-14 let
příplatek za dřevěnou vanu nebo vířivku na
terase glamping vily / noc

5.1. – 31.1.
31.5. – 28.6.
22.11. – 20.12.
1 290,ZDARMA
645,950,300,-

1.1. – 5.1.
31.1. – 31.5.
6.9. – 22.11.
1 690,ZDARMA
845,1 190,300,-

28.6. – 6.9.

1 790,ZDARMA
890,1 250,300,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí (stravování v restauraci hotelu Bioterme), vstupné do
termálních lázní (včetně příjezdového i odjezdového dne), v letních měsících možno využívat
naturistickou terasu na opalování a plavecký bazén v 1. patře hotelu, zapůjčení županu, ručníků,
ložního prádla, závěrečný úklid, Wi-Fi, animační programy, parkování.

Cena nezahrnuje: vratnou kauci 100 EUR / pobyt / vila / stan, pobytovou taxu cca 2 EUR / noc /
osoby nad 18 let, cca 1 EUR / noc / děti 7-18 let – platba na místě, registrační poplatek cca 2,50 EUR
/ osoby nad 4 roky / pobyt – platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci. Pes není povolen. Dětské slevy platí při 2 platících dosp.
osobách + max. 2 děti mají nárok na výše uvedenou slevu. Při ubytování např. 2 dosp. osob + 3 dětí
se platí 3 řádná lůžka + 2 děti čerpají slevu. Při obsazení vily či stanu pouze 1 osobou je nutné
uhradit cenu řádného lůžka 2x.

