relaxační zájezd Slovensko

NOVINKA!!!

ORAVICE + BEŠEŇOVÁ
moderní termální komplexy

4.3. – 7.3. 2021

(čt-ne)

č.zájezdu 7204031

Novinka – pololetní prázdniny. Oblíbené termály v krásné přírodě a každé nabízí jiné bazény a atrakce.
Všechny areály jsou nové a moderní a nabízí svým klientům špičkové služby. Hezké ubytování a výborná
kuchyně také přispěje k pohodovému relaxu. Zájezd vhodný i pro rodiny s dětmi.
Program: podrobné informace obdrží účastníci týden před odjezdem
1.den: odjezd v ranních hodinách. Přejezd přes Žilinu do Bešeňové. Celodenní koupání v kompletně
zrekonstruovaném termálním komplexu – 12 vnitřních a venkovních bazénů s termální vodou 32 – 40 C,
vířivky, toboganová věž, bazén s vodními vlnami, bazén s vodním barem, vitální svět, lehátka, restaurace.
www.besenova.com. K večeru odjezd na ubytování. Ubytování, večeře, nocleh.
2. den: po snídani odjezd busem do Oravic. Celodenní koupání v rozsáhlém moderním komplexu termálů
Aquapark Meander Oravice. Vnitřní i venkovní bazény s výhledy na Roháče, klidové bazény s teplotou
vody 38°C, umělé vlny, zážitkové i relaxační bazény, vířivky, bazén s vodními vlnami, restaurace a spousta
lehátek k odpočinku – to vše uspokojí i náročnou klientelu. Přejezd na ubytování, večeře, nocleh.
www.meanderoravice.sk
3. den: po snídani přejezd busem do Oravic, celodenní koupání. Navečer odjezd na ubytování, večeře,
nocleh.
4. den: po snídani busem do Oravic, koupání. Odpoledne odjezd zpět do ČR. Návrat kolem 21. hodiny.

cena :
Slevy :

4.880,-Kč/osoba
včasný nákup (smlouva a záloha 2.000,-Kč) do 30.11.2020
děti do 10 let (na přistýlce)
děti 11 - 15 let a účastníci ve zralém věku nad 50 let
SLEVY NELZE SČÍTAT.

minimální počet 30 osob
- 200,-Kč
- 300,-Kč
- 100,-Kč

Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3x ubytování s polopenzí, průvodce, obecní poplatky, pojištění CK proti úpadku
a kompletní cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění na storno z vážných
zdravotních důvodů.
Cena nezahrnuje: vstupy do termálů
Ubytování : moderní hotel ve Vitanové, 2 lůžkové pokoje se sociálním zařízením, TV. Na vyžádání třílůžkové a
rodinné až pro 5 osob.
Stravování : polopenze na ubytování. V termálech jsou restaurace a bufety.
Doprava:
zájezdovým autobusem. Možnost zakoupení nápojů za české koruny.
Pojištění : v ceně je pojištění na trvalé následky úrazu, škodu 3. osobě, storno z vážných zdravotních důvodů a
pojištění léčebných výloh na Slovensku.
Nástupní místa: Uh. Hradiště, Napajedla, Kvítkovice, Malenovice, Zlín, Vizovice a místa po trase dle dohody.
Organizátor zájezdu: cestovní kancelář Rapant s.r.o., tel.: 573 776 580, 774 742 307, mail: rapant@rapantaspol.cz

