
PŘEKVAPTE  

NA  VALENTÝNA            

14. 2. SVÁTEK VŠECH ZAMILOVNÝCH  

Slovensko – TRENČIANSKE TEPLICE  

PARKHOTEL NA BARAČKE 
♥♥♥♥

  (H1562) 

POSTEL PLNÁ RŮŽÍ - VALENTÝNSKÝ POBYT 

♥ 2x ubytování s bufetovou snídaní   ♥ v pátek večeře servírované menu                                                
♥ v sobotu 4 chodová romantická večeře s přípitkem při svíčkách ♥ valentýnský dáreček                        

♥ 1x detoxikační medová masáž  (20 min) ♥ 1x parafínový zábal (20 min)                                            
♥ neomezený vstup do hotelového bazénu s protiproudem, finské sauny a turecké parní sauny 

♥ župan  ♥ Wi-Fi internet v lobby, kavárně a restauraci 
 

Pobyt v termínu  13.02.-15.02.2015    za 6 390 Kč / 2 osoby 
 

Maďarsko - SÁRVÁR                                                          

SPIRIT HOTEL THERMAL SPA 
♥♥♥♥♥

  (Z0648) 

DOPŘEJTE SI SVÁTEK ZAMILOVANÝCH V LUXUSU 

♥ 2x ubytování v pokojích PREMIUM s bufetovou polopenzí ♥ neomezené využití Lázeňského 

a wellness centra (10.000 m², 22 bazénů) - vnitřní i venkovní zážitkové a termální bazény, dětské 

bazény, vířivka, termální vířivka vnitřní a venkovní, Kneippova lázeň, plavecký bazén (25x 12 m)                                      

♥ Ostrov saun - parní kabina, růžová sauna, bio sauna, finská sauna, infra sauna, aroma kabina, 

laconium, frigidárium, podzemní sauna, venkovní vířivka, tropická zážitková sprcha, klidová zóna                                                                                  

♥ fitness ♥ připojení k internetu na pokojích ♥ župan a pantofle. 
Pobyt v termínu  13.02.-15.02.2015     za 7 380 Kč / osoba 

Bonusy k pobytu   (Kupóny k uplatnění bonusu budou přiloženy zákazníkovi 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 restauraci KFC – Praha Průhonice (v blízkosti Aquaparku Čestlice) 
 

REZERVACE POBYTŮ : 

 
 

 

Garant pobytu:  ATIS a.s.,  Fügnerova 7,   792 01 Bruntál  IČO: 253 511 17,    DIČ:  CZ 253 511 17                                                                         

Zapsána v OR KS Ostrava, odd.B, vl.1252  Člen Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) a na trhu působí od roku 1990.  

 

http://www.atis.cz/detail-hotelu/parkhotel-na-baracke-trencianske-teplice-h2562r15/?ProductCode=h2562
http://www.atis.cz/detail-hotelu/spirit-hotel-thermal-spa-sarvar-z0648r15/?ProductName=SPIRIT
http://www.litex.cz/
http://www.domacisolnajeskyne.eu/
http://www.dvdzdovolene.cz/ck/atis/
http://www.kozivrsok.sk/
http://www.kfc.cz/restaurace/cestlice_pruhonice/kfc_praha_4_pruhonice

