
 STÁTNÍ SVÁTKY 1.5. a 8.5.    
             ATIS a.s. IČO:  25351117 

 za jeden den dovolené získáte až 5 dnů volna  

 

 

Hotel PARK 
♥♥♥♥

 - Piešťany  (H2398) 
 

RELAX POBYT za 5 090 Kč / osoba,  v termínech 30. 4. - 4. 5. a 7. 5. - 11. 5. 2014 
 

 Jedno dítě do 12 let na přistýlce se snídaní ZDARMA  
 

• 4x ubytování s polopenzí • zapůjčení županu • denně krytý bazén s vířivkou a vodnými  
atrakcemi • denně fitness • fit program (6x týdně různé cvičení ) • zapůjčení kola                                 

• Wi-Fi internet  • pátek - sobota hudba k poslechu či tanci  
 
 

BONUS: 20% SLEVA na dokoupení wellness & spa procedur. 
 

 

  

 

 

 

 

Apartmány HOLIDAY VILLAGE 
♥♥♥

 - Senec (H2214) 
 
 

SVÁTEČNÍ VÍKEND NA SENCI v termínech 30. 4. - 4. 5. a 7. 5. - 11. 5. 2014 

za 1 295 Kč/dospělý, dítě do 15 let: na 3. lůžku 890 Kč, na 4. lůžku za 290 Kč       
 

• 4x ubytování s výhodou 4=3 tzn. jedna noc ZADARMO (již zohledněna v ceně pobytu) 
• pronájem tenisového kurtu a beach volejbalu na 2 hod/pobyt/apartmán 

• úschova vlastních kol  • uvolnění apartmánu až v 16.00 hod v den odjezdu 
 
 

BONUS: 20% SLEVA na zakoupené vstupy do AQUAPARKU SENEC. 
 

 

 

 

 

 

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA 
♥♥♥

- Lipt. Mikuláš  (H1884) 
SLEVA až 24%  

od 6 060 Kč / apartmán pro 4 osoby v období 1.5. - 1.6.2014  

3x ubytování bez stravy pro 4 osoby 
Nejnižší cena celodenního vstupu do aquaparku Tatralandia jen 390,- Kč / osoba (nad 90 cm) 

 Jedno dítě do 12 let na přistýlce se snídaní ZDARMA.   
 

SLEVA 7=6 (bydlíte 7 nocí, platíte 6 nocí) v termínech: 1.5.-1.6.2014       
                                                                                          

 

 

 

 

 

Hotel AMERICA 
♥♥♥♥ - Písek     (H2060) 

PARNÍK AMERIKA PLUJÍCÍ MOŘEM PÍSECKÝCH LESŮ 
v termínech 7. 5. - 11. 5. 2014, příp. 4. 6. - 8. 6. 2014 

za 2 920 Kč/dospělý • jedno dítě do 8 let na přistýlce se snídaní ZDARMA 

• 4x ubytování se snídaní • sauna dle otevírací doby • posilovna   
• neomezený vstup do bazénu a fitness v době od 8:00 do 22:00 hod., 

• přístup na internet přes Wi-Fi  • pálky a míčky na badminton a soft-tenis   
• parkoviště monitorované kamerovým systémem • rekreační poplatek  

 

 
 

http://www.atis.cz/detail-hotelu/park-piestany-h2398r14svatky/?ProductName=park+-+pi
http://www.atis.cz/detail-hotelu/holiday-village-senec-senec-h2214r14svatky/?ProductName=holiday+villag
http://www.atis.cz/detail-hotelu/holiday-village-tatralandia-liptovsky-mikulas-h1884r14/?ProductName=tatralandia
http://www.atis.cz/detail-hotelu/america-pisek-h2060r14/?ProductName=america

