
Týden ve vysokých TaTrách 
s koupáním v Termálech
Aktuální ukázka z nabídky SLEVO ATIS

SE SLEVOu 20%

ZDARMA:
- úschova vlastních kol, 
- Wi-Fi u recepce
- parkovné
- stolní tenis
- dětský koutek v hotelu
- na vyžádání Vám vyhledáme spoj z Vašeho bydliště

BOnuSy k pOByTu:
(Kupóny na bonusy Vám příložíme k pobytovému voucheru)
- SLEVA 20 % na zboží LITEX 
- SLEVA 500,- kč kupón na nákup domácí solné 

jeskyně SALIN
- SLEVA 200,- kč na zpracování - dárku Krásné 

video z Vaší dovolené
- SLEVA 10% na nákup sýrů a jídla v areálu „KOZÍ 

VRŠOK“ - Ivachnová u Bešeňové (při cestě do Tater)
- SLEVA 10% na konzumaci v KFC - Praha Průhonice

pOByT OBSAHuJE:                 
- 5x ubytování ve dvojlůžkovém pokoji (Sprcha + WC + TV)
- 5x bufetová snídaně,
- 5x bufetová večeře
- 1x půldenní výlet do termálních bazénů Vrbov (včetně dopravy a vstupu)
- 1x přednáška o Vysokých Tatrách
- 1x taneční večírek s Oldies „živou“ hudbou
- 1x promítání filmu Anděl na horách
- 1x sauna (za pobyt)

- 1x SVĚTELNÁ TERAPIE BIOPTRON (biolampa) - klinicky testované švýcarské 
léčebné přístroje, určené pro hojení ran, zmírnění bolesti, kožní problémy 
(opary, akné, ekzémy, jizvy, vrásky a další) a sezónní afektivní poruchu (SAD). 
Světelné lampy Bioptron jsou vhodné pro dospělé, děti, novorozence 
i těhotné ženy (1x za pobyt)

- 1x uvítací beseda s koláčem a kávičkou
- 1x procházka s průvodcem po Tatranské Lomnici 
-  insolventní pojištění organizátora zájezdu 
-   zákl. cest. pojištění (smrt úrazem, příp.trvalé následky, storno, ztráta zaměstnání aj.)

Hotel MORAVA** - Tatranská Lomnica
Hotel, který si stále uchovává atmosféru z dob, kdy zde trávil dovolenou 
„Anděl na horách“, je umístěn poblíž centra Tatranské Lomnice, 17 km 
severně od Popradu a pouhých 200 m od údolní stanice lanové dráhy na 
Skalnaté pleso a Lomnický štít.

Jídelna, restaurace se specialitami slovenské kuchyně, kavárna s barem, 
stolní tenis, sauna, masáže, úschovna a půjčovna sportovních potřeb aj. 
Dále v místě: kryté bazény, krytá tenisová hala, minigolf. 

Původní cena pobytu:   4 994,- Kč /os/pobyt

CEnA pO SLEVě:   3 995,- kč /os/pobyt

pOByT V TERMínECH:  24.10. - 29.10.2014
Pobyt (PÁ - ST):    6 dní / 5 nocí

13 SLužEB V CEně !

CEnA pOByTu: 
Osoba na lůžku ve dvojlůžkovém pokoji 

Dospělý - přistýlka ve dvojlůžkovém pokoji   

Dítě od 5 do 14,99 let na přistýlce   
(v pokoji s dospělými)

Dítě do 5 let s polopenzí na přistýlce 
při 2 plně platících osobách (v pokoji s dospělými)

Příplatek za jednolůžkový pokoj   
Příplatek za pokoj s balkónem   

3 995,- Kč

3 195,- Kč

2 795,- Kč

gratis

550,- Kč/pobyt
250,- Kč/pobyt

CENA NEOBSAHUJE (platí se na místě):
Rekreační poplatek  1,- € / den / osoba
Pes povolen za 8,- € / den
Dopravu do okolí hotelovým mikrobusem 7+1
Relaxační masáže v hotelu
Dopravu na pobyt 

REZERVACE:

H2494

Organizátor: ATIS a.s. (IČO: 253 511 17)  


