
 

 

NA VALENTÝNA 14.2. 

14. 2. SVÁTEK VŠECH ZAMILOVNÝCH 

 

 

Maďarsko - LOTUS THERME HOTEL & SPA 
♥♥♥♥♥

 - Hévíz (Z0671) 

PRODLOUŽENÝ VÍKEND NEJEN PRO ZAMILOVANÉ  

za 8 070 Kč / dospělý 
 

• 3x ubytování v pokojích STANDARD •  3x bufetová polopenze •  uvítací přípitek  
•  neomezený vstup do venkovních a vnitřních bazénů, termálních bazénů •  relaxační a zážitkový bazén 

 •  sauny (finská, aroma, zahradní, parní lázeň, laconium)  •  fitness  
•  sportovní a wellness programy • župan na pokoji  •  denně bylinný čaj •  kryté parkoviště 

v termínu  11.2. - 14.2.2016 

 

Slovensko - láz. hotel VELKÁ FATRA 
♥♥♥♥

 - Turčianské Teplice  

WELLNESS GOLD - ALL INCLUSIVE  

             za 8 340 Kč / dospělý       (H2077) 
 

•  3x ubytování • 3x plná penze vč. GOLD nápojů • 1x vyšetření / konzultace  
• 1x celodenní vstup do SPA&AQUAPARKU • 1x Lazuritová perličková koupel  

• 1x Asijská masáž • 1x Zeus  - klasická masáž částečná • 1x bylinková parní koupel  
• volný vstup do bazénu Olympic a do fitness (v provozní době)  

• GOLD BONUSY: ovocný košík plný vitamínů, láhev sektu pro příjemné chvíle, snídaně do postele podle výběru 

(francouzké, anglické, racio, slovenské), kvalitní GOLD nápoje ve vybraných střediscích lázní, GOLD zóna pro Vaše 
ničím nerušené stolování 

 

v termínu  11.2. - 14.2.2016 

 

ČM vrchovina - OREA RESORT DEVĚT SKAL 
♥♥♥+

 Milovy  (H0979) 

ROMANTICKÁ VYSOČINA za 5 190 Kč / 2 osoby  
 

• 2x ubytování pro 2 osoby v rekonstruovaném pokoji •  2x polopenze (bufetové snídaně, večeře při svíčkách 
formou 3-chodového menu dle nabídky šéfkuchaře, včetně kávy nebo přípitku)  

•  lahev sektu a čerstvé ovoce při příjezdu na pokoji • neomezený vstup do hotelového bazénu  
(denně od 7:00 do 20:30 hod.) •  romanticky vyzdobený pokoj •  Wi-Fi ve veřejných prostorách hotelu  

•  rekreační poplatek •  parkování 

 v termínu 12.2. - 14.2.2016 

PŘEKVAPTE  

NA VALENTÝNA  

14. 2. SVÁTEK VŠECH ZAMILOVNÝCH 


