
 

 

JARNÝ RELAXAČNÝ POBYTJARNÝ RELAXAČNÝ POBYTJARNÝ RELAXAČNÝ POBYTJARNÝ RELAXAČNÝ POBYT    VVVV    TITRISETITRISETITRISETITRISE    
(11(11(11(11.03. .03. .03. .03. ––––    13.04.2017)13.04.2017)13.04.2017)13.04.2017)    

Prekonajte jarnú únavu a nazbierajte sily po tuhej zime s každodennými vstupmi do 
 AQUA RELAX CENTRAAQUA RELAX CENTRAAQUA RELAX CENTRAAQUA RELAX CENTRA    

 

Termín Termín Termín Termín (11(11(11(11.03. .03. .03. .03. ––––    13.04.2017)13.04.2017)13.04.2017)13.04.2017)    2 noci2 noci2 noci2 noci    3 noci3 noci3 noci3 noci    4 noci4 noci4 noci4 noci    5 nocí5 nocí5 nocí5 nocí    

Dospelá osoba na lôžku 86,90 € 127,35 € 167,80 € 208,25€ 

Dospelá osoba na prístelku 73,04 € 106,56€ 140,08€ 173,60 € 

Dieťa do 14,99 roka na lôžku 56,12 € 86,18€ 116,24 € 146,30 € 

Dieťa do 14,99 roka na prístelku 42,25 € 65,38€ 88,50 € 111,63 € 

               Ceny sú vrátane DPH.  
 
Cena pCena pCena pCena pre 1 osobu obsahuje:re 1 osobu obsahuje:re 1 osobu obsahuje:re 1 osobu obsahuje:    
* ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe 
* polpenzia formou bufetových stolov 
* vstup na 2 hod. do AQUA relax centra Zóny MIX na  každý deň 
* pripojenie na internet 
* parkovanie 
* nápoj k večeri  
* možnosť bezplatného zapožičania trekkingových palíc 
* 50 % zľava na vstup do expozície miniatúr MINI SLOVENSKO - AREÁL SLOVENSKÝCH KULTÚRNYCH 
PAMIATOK v Liptovskom Jáne 
Pre dospelých navyše:Pre dospelých navyše:Pre dospelých navyše:Pre dospelých navyše:    
2 x 20 min.relaxačný wellness zábal podľa výberu (bylinný, medový alebo rašelinový) 

    
1111xxxx dieťa do 7,99 roka na prístelku alebo spoločnom lôžku pri dvoch plne platiacich dospelých osobách dieťa do 7,99 roka na prístelku alebo spoločnom lôžku pri dvoch plne platiacich dospelých osobách dieťa do 7,99 roka na prístelku alebo spoločnom lôžku pri dvoch plne platiacich dospelých osobách dieťa do 7,99 roka na prístelku alebo spoločnom lôžku pri dvoch plne platiacich dospelých osobách        

so 100 % zľavouso 100 % zľavouso 100 % zľavouso 100 % zľavou    
 

Produkt nie je možné kumulovať sProdukt nie je možné kumulovať sProdukt nie je možné kumulovať sProdukt nie je možné kumulovať s    inými zľavami.inými zľavami.inými zľavami.inými zľavami.    


