SLOVINSKO 2020
PODČETRTEK (lázně OLIMIA) – hotel Sotelia****S NOVINKA
Praha – Podčetrtek 582 km, Brno – Podčetrtek 437 km, Ostrava – Podčetrtek 601 km, Písek –
Podčetrtek 482 km
Lázně Olimia se nachází ve východní části Slovinska v malebném městečku Podčetrtek.
Najdete zde jedno z nejlepších wellness center pro relaxaci ve Slovinsku, které je vkusně
zasazeno do zvlněné, mírně kopcovité krajiny plné vinohradů a zelených lesů. Skládá se z
prestižního Wellness Orhidelia a Wellness Termalija. Wellness Termalija je rozdělené na
Termalija Family Fun pro rodiny s dětmi, na Termalija Relax pro všechny, kteří hledají
relaxaci a rekreační plavání a na Svět sauny.
Hotel Sotelia je vhodný pro náročné klienty, je propojen podzemní chodbou s Wellness
Termalija a Wellness Orhidelia. Wellness hotel Sotelia provozuje také Spa Armonia –
Wellness Centre, k jehož nabídce patří kosmetické procedury a různé masáže, včetně
tradičních a ajurvédských masáží (za příplatek). Wellness Orhidelia poskytuje za poplatek
další wellness procedury. K dispozici je dětský pískový bazén a hřiště, 2 tobogány a 7D kino.
Hotel nabízí 1 a 2 lůžkové klimatizované pokoje, apartmány i rodinné pokoje s moderním
nábytkem, vybavené koupelnou se sprchou / vanou, WC, županem, fénem, SAT-TV, Wi-Fi
zdarma, rádiem, telefonem, trezorem, mini-barem a balkonem.
Hotelové služby
V místní restauraci se podávají jídla formou bufetu a také à la carte. Za pěkného počasí si
můžete vychutnat jídlo na sluneční terase. Hosté mohou navštívit bar s širokou nabídkou vín
nebo hotelovou kavárnu. Samozřejmostí je recepce 24 hodin, Wi-Fi zdarma v celém hotelu,
parkoviště.
Fitness, wellness, sport
Bazény ve Wellness Termalija: 2000 m² vodní plochy (velký proplouvací bazén 30-32 °C,
masážní trysky, vodopád, rychlá řeka, bazén pod stanem 28-32 °C, masážní trysky, uzavřený
tobogán se světelnými efekty, vodní Aqua bar, 2 dětské bazény 32-36 °C, 3 vířivky 34-36 °C.
Součástí lázní Olimia je letní areál Thermal park Aqualuna (asi 1 km od hotelu) s vodní
plochou 3000 m²: bazény s termální vodou, tobogány, nejrůznější skluzavky, bazén s umělým
vlnobitím, Aquadžungle, Aquasafari, animační programy pro děti, vodní a taneční plochy
nebo denní a noční bar. Otevřeno je dle počasí od 1. 5. do 30.9.
V okolí možnost využít tenisové a golfové hřiště (3 km), rybolov, bowling, minigolf.
SLEVA 10 % při pobytu 4 noci a více
6.1. – 17.7.
23.8. – 20.12.
(kromě SVÁTKŮ)

řádné l. ve 2 lůžk. pokoji

Noci:
NE, PO,
ÚT, ST, ČT
2 490,-

17.7. – 23.8.
SVÁTKY:
10.4. – 13.4.
24.4. – 3.5.
23.10. – 1.11.
4.12. – 8.12.

Noci:
PÁ, SO
2 990,-

3 290,-

1 lůžk. pokoj
dítě 5-12 let na řádném lůžku s 1 dosp. osobou
přistýlka osoba nad 12 let
přistýlka dítě 5-12 let
dítě do 5 let
příplatek za pokoj SUITE / osoba / noc
příplatek za pokoj SUITE s jaccuzi a vodní
postelí / osoba / noc
příplatek za pokoj SUITE se saunou a jaccuzi
/ osoba / noc
1x oběd

3 490,1 745,2 190,1 245,ZDARMA
1 000,1 245,-

3 990,2 090,2 590,1 495,ZDARMA
1 200,1 495,-

4 290,2 290,2 890,1 645,ZDARMA
1 350,1 645,-

1 590,-

1 890,-

1 990,-

420,-

420,-

420,-

Cena zahrnuje: 1x ubytování s polopenzí formou bufetu, denně čerstvé ovoce a láhev
termální vody na pokoji, vstup do termálních lázní Termalija Relax, do termálního parku
Aqualuna (1 km od hotelu) a lázní Tuhelj (Chorvatsko – 30 km), volný vstup do Světa
sauny NEBO volný vstup do Termalija Family Fun, programy dle aktuální nabídky (vodní
aerobik, gymnastické cvičení na „dobré ráno“, tajči, pozdrav slunci, nordic walking, jógu
smíchu…), animační program pro děti v „Mini-clubu“, noční plavání v Termalija Relax
(pátek a sobota), fitness, zapůjčení županu, Wi-Fi připojení.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,5 EUR / noc / osoby nad 18 let – platba na místě,
vstup od Wellness Orhidelia, PO-ČT 20 EUR / osoba / den (2 vstupy), PÁ-NE + Svátky 29
EUR / osoba / den (2 vstupy), pojištění léčebných výloh a storno.
Poznámka: min. délka pobytu 2 noci.

