SŁOWACJA

BESENOVA
mała miejscowość na Liptovie, blisko granicy z Polską, słynna z nowoczesnego kompleksu otwartych, całorocznych basenów z wodą termalną.
Plotka głosi, iż kąpiel w tych basenach działa odmładzająco, a dzięki
znacznej zawartości litu woda wpływa bardzo pozytywnie na psychikę
a ponadto działa lecząco na układ ruchowy, pomaga przy problemach
urologicznych i dermatologicznych.
GINO PARADISE BESENOVA: 7 basenów z wodą termalną o temperaturze
od 28 do 40°C; 3 baseny wewnętrzne z niecką nierdzewną, napełnione
ogrzewaną wodą pitną o temperaturze od 27 do 36°C w hali basenowej
znajduje się również zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, Atrium ze znajdującymi się pod gołym niebem 2 jacuzzi, Wellness centrum – Witalny
świat–kompleks saun i inhalacji (solna, ziołowa, rzymska, miętowa, fińska), basen lodowy, whirlpool, kąpiel kneippa, tepidarium, hydromasaże... Relax centrum – fitness, masaże, solarium, manicure, pedicure.
NARTY: 10 km Rozomberok, ok. 20 km Jasna pod Chopokom.
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Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

Hotel GALERIA THERMAL BESENOVA ****
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„GALERIA” ZIMA
CENY ZA 1 NOC

16.0206.04.22

06-30.04.22

DOR/2/1P

377
471
250
160

269
420
250
160

DOR/2/1P LUX
DOR/DOS/1P
DZ(6-12)/DOS/1P
ceny podane w PLN
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„GALERIA” LATO
CENY ZA 1 NOC
DOR/2/1P
DOR/2/1P LUX
DOR/DOS/1P
DZ(6-12)/DOS/1P

30.04-30.10.22

412
548
327
260

ceny podane w PLN

Organizator: IBP KARPATIA s.c., Nowy Sącz, tel. +48 18 444 11 00, www.karpatia.pl

SPRAWDŹ
PROMOCJE
GLERIA

SLOGALE
BESENOVA
nowy obiekt na terenie aquaparku z bezpośrednim wejściem na niektóre
baseny.
Zakwaterowanie: w pokojach 2-osobowych z możłiwością dostawki, pokojach „exclusive” (LUX) 2-osobowych z możliwością 2 dostawek, wszystkie klimatyzowane, z łazienką, minibar, TV Sat, suszarka
do włosów, szlafrok, czajnik bezprzewodowy, sejf, WiFi. VIP usługi:
Fresh Zona – w jednym z pomieszczeń gratis dla Klientów dostęp do
wody, świeżych owoców, herbat, rezerwacja leżaków w obrębie aquaparku, przestronny lobby bar z ofertą napoji i obsługą aż do basenu,
parking przy hotelu, WiFi, wypożyczalnia rowerów. TYLKO dla gości
hotelu prywatne baseny z wodą geotermalną.
Na terenie kompleksu: restauracja, restauracja BABU, bary przy basenach z bezpośrednim wejściem. Taksa klimatyczna płatna na miejscu 0,9 Eur/ osoba/ dzień.
W cenie pobytu: PAKIET HARMONIA Harmonia Wellness & Spa Sauna – saunowy świat - rzymska, solna - Steam, mentol, fińskiej, sauny
suchej i nowo otwartym Sauna Dome. Harmonia Wellness & Spa to
strefa ogólnodostępna bez kostiumów kąpielowych dla kobiet i mężczyzn. Wejście jednorazowe na max. 3 godz. Klient ma dodatkowe 40
minut na przebranie się. Po przekroczeniu limitu automatycznie doliczana jest dopłata dorosły 9 Eur / dla dzieci 6 Eur. Wejście do świata
saun dla dzieci od 6 do 12 lat jest możliwe tylko w czasie 10:00-11:00,
maksymalny pobyt w świecie saun jest do 14:00.
WSTĘP DO AQUAPARKU GRATIS!: również w dniu przyjazdu przed
zakwaterowaniem jak i w ostatnim dniu po wykwaterowaniu.
ZIMA – PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe) *
SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ * - pobyty min. 2 noce, Wielkanoc min.
3 noce. Możliwość dokupienia wyżywienia 84,-zł / dorosły, 65,-zł /
dziecko (6-12 lat), OBOWIĄZKOWA DOPŁATA DO OBIADOKOLACJI w
świątecznych turnusach oraz w wysokim sezonie – informacja w biurze. Dziecko do lat 6 GRATIS na wspólnym spaniu z rodzicami.
LATO - PODANE CENY SĄ ORIENTACYJNE zależne od stanu dostępnych miejsc na dzień dokonania zapytania (wyższe/ niższe)
* SPRAWDŻ AKTUALNĄ CENĘ * Możliwość dokupienia wyżywienia
89,-zł / dorosły, 57,-zł / dziecko (6-12 lat). Dzieci do lat 6 GRATIS na
wspólnym spaniu z rodzicami. Minimum pobytu 2 noce.
OFERTA FIRST MINUTE! – najniższa możliwa cena, 80% całości imprezy płatne przy rezerwacji, potrącenie 80% z całości imprezy w
przypadku rezygnacji

