SLOVINSKO 2020
RIMSKE TOPLICE – AUTOBUSEM – pobyt 4 noci
Relaxační zájezd s návštěvou květinové zahrady v Mozirje – NOVINKA
Rimske Toplice – hotel Zdraviliški Dvor****
Chcete se cítit jako staří Římané? Vydejte se do Římských lázní, které jsou považovány za
jedny z nejkrásnějších ve Slovinsku. Bazénový komplex Rimske Terme je navržen jako
architektonická kopie velkých římských lázní a svým hostům nabízí intimní prostředí a
maximální relaxaci.
Lázeňský hotel Zdraviliški Dvor je obklopen zelení a parkem s obřími sekvojemi,
kavkazskými a španělskými jedlemi, cypřiši, cedry, tisy a spoustou dalších exotických
dřevin. Počátky mnohých z nich sahají až do roku 1879. Vysazeny byly členy
královských rodin, významnými politiky nebo umělci z vděčnosti za uzdravení nebo
jako poděkování za příjemný pobyt ve zdejších lázních. Skrze park vede 1224 m dlouhá
promenáda, která nabízí více než 20 energetických míst. Pokud jimi projdete, ucítíte
jejich neskutečnou sílu, kterou na sobě pocítíte v podobě světla a vitality. V nádherném
prostředí Římských lázní zakusíte na vlastní kůži, jaké to je mít „zdravého ducha ve
zdravém těle“.
Výlet do květinové zahrady a skanzenu v Mozirje s průvodcem.
Jedinečným zážitkem je návštěva více než 7 ha květinového parku, jehož součástí jsou
tématicky zaměřené celky, jako je např. japonská a bylinková zahrada, rostliny skalnatých
hor, stromová alej Evropské unie či potomek nejstarší vinné révy na světě. Milovníky tulipánů
potěší každoroční výstava tulipánů, která se koná na přelomu dubna a května.
Program: 1. den odjezd v brzkých ranních hodinách (v cca 5.00 Praha), příjezd od hotelu
v odpoledních hodinách, ubytování, večeře. 2. den snídaně, relaxace ve wellness centru
Rimske Terme či okolním parku, večeře. 3. den snídaně, v cca 9.00 odjezd od Mozirje,
prohlídka květinové zahrady s průvodcem. Přestávka na oběd či samostatnou prohlídku
zahrady. V cca 14.00 odjezd do hotelu, večeře. 4. den snídaně, relaxace ve wellness centru
Rimske Terme či okolním parku, večeře. 5. den snídaně, Check-out v cca 11.00, návrat do
ČR. Příjezd v pozdních večerních hodinách.
Termín
2.9. – 6.9. (st-ne)

počet
nocí
4

trasa
E

řádné lůžko
ve 2 lůžk. pokoji
8 590,-

1 lůžk. pokoj
9 990,-

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí formou bufetu, neomezený vstup do wellness
centra Rimske Toplice, vstup do fitness centra, pitnou vodu z termálního pramene Amalija,
návštěvu květinové zahrady v Mozirje včetně vstupného a průvodce, dopravu, zapůjčení
županu, registrační poplatek, animační programy, živou hudbu v Princess Victoria Café každý
pátek a sobotu, internet, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 2,5 EUR / noc / osoby nad 18 let, děti 1,25 EUR / noc
– platba na místě, pojištění léčebných výloh a storno zájezdu.

NÁSTUPNÍ MÍSTA
TRASA E: Plzeň – Beroun – Praha – Benešov – Humpolec – Jihlava – Velké Meziříčí – 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.

