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cestu
Pro Vaši spolu

7 dní relaxační a lázeňský pobyt v lázních

Sklené Teplice

Vnitřní bazén

Ve velkoryse pojatém areálu se nachází pět
lázeňských domů, centrální recepce, lázeňský
kavárenský salon a budova, v níž jsou poskytovány jednotlivé procedury.
Dnes najdeme na území Sklených Teplic
14 pramenů s teplotou od 37 °C do 52,3° C.
Využívány jsou rovněž umělé hlubinné vrty a
studny s hloubkou až 1 600 metrů. Jde o nejvýznamnější prameny této vulkanické oblasti.
Lázeňský areál láká také k příjemným a nenáročným procházkám. Nádherné panorama
okolních hor nabízí řadu možností pro náročnější turistické výlety a túry do lesů Štiavnických vrchů.

Lázně Sklené Teplice
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME!
Sklené Teplice leží na úpatí Štiavnických vrchů
v nadmořské výšce 400 m. Jsou obklopeny
překrásným a idylickým zalesněným údolím,
kterým protéká říčka Teplá.
V léčebných a termálních lázních Sklené Teplice se využívá termální voda bohatá na minerální látky, která blahodárně ovlivňuje zejména pohybovou soustavu. Jedinečné jeskynní
termální lázně „Parenica“ patří k evropským
unikátům. Tyto jeskynní lázně se každé ráno
plní absolutně čistou přírodní vodou z horkého pramene.

V blízkém i vzdálenějším okolí naleznete
řadu možností volnočasových aktivit, mezi
něž patří např. hudební večery v lázeňském
kavárenském salonu, cimbálovka v nedaleké
Slovenské kolibě nebo návštěva historických
měst Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen
nebo Banská Bystrica.

Váš program zájezdu
1. den:
• Příjezd do Sklených Teplic,
ubytování od 14 hodin.
• Úvodní setkání s česky mluvícím průvodcem NIKAL a koktejl na uvítanou.
• Večeře v rámci polopenze.
2. den:
Po snídani proběhne důkladné lékařské vyšetření – a lékařský tým Vám doporučí pro Vás
vhodné procedury. Možnost objevovat lázeňský areál s řadou zařízení. Večeře.
3. až 6. den:
Každý den na Vás čeká bohatá snídaně formou
bufetu a 2 až 3 lázeňské či wellness procedury
dle lékařského doporučení. Samozřejmě můžete využívat i řadu nabídek v lázeňském areálu.
Večer budete hýčkáni lahodnou večeří.
7. den:
Po snídani se spolu rozloučíme. Návrat domů.

Vaše pohodlné ubytování!
Poloha: Budete ubytováni ve velmi pěkném penzionu přímo v lázeňském areálu, takže budete mít různé koupele a procedury na dosah ruky.
Pokoje: Pohodlné pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou nebo
sprchou, WC, satelitní televizí a telefonem.
Zařízení, sport a zábava:
Solná jeskyně, saunový areál (sauna finská, aromatická, parní, infra), sprchová oáza, tepidárium, plavecká hala (s teplou vodou), masážní a rekondiční přístroje, solárium, šipky, stolní tenis, stolní fotbal, bezdrátový internet atd. (zčásti za poplatek).
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1 CALU - kosmetická sada!
v hodnotě od 498 Kč
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obsah:
• 200 ml sprchový gel
• 75 ml krém na ruce
• 15 ml vitamínový krém
+ kosmetická taštička

Příklad ubytování

Vaše nástupní místa:
Pohodlné a komfortní
cestování autobusem!

D

Ústí nad Labem
Teplice
Litoměřice
Most Lovosice
Roudnice
Chomutov
nad Labem
Louny
Mělník
Slaný
Karlovy
Žatec
Vary
Neratovice
Kralupy nad Vltavou

o
eck

Něm
Sokolov

Cheb

Dvůr
Králové

C

Bochov Rakovník

Plzeň

B Kladno

Jaroměř

Polsko

Hradec Králové

Praha

Pardubice
Chrudim
Hlinsko

F

A

Žďár

Přeštice
Klatovy

Trutnov

nad Sázavou

Jihlava

Horažďovice
Jindřichův Hradec

Strakonice

Telč

Vodňany

Třebíč

ko

Brno

Sklené
Teplice

s
en
v
Slo

České Třeboň
Budějovice

Rakousko
Cena pro cestu autobusem tam a zpět na osobu

Hlavní trasa Hlavní trasa
Všechny termíny

ohne 23.03.2014 und 30.03.2014

na osobu
• Praha • Jihlava

z Brna
Všechny termíny

990 Kč na osobu 690 Kč
• Brno

Trasa B

Trasa A
23.03. - 29.03.2014

na osobu

20.04. - 26.04.2014

990 Kč na osobu

• Plzeň • Přeštice
• Klatovy • Horažďovice
• Strakonice • Vodňany
• České Budějovice
• Třeboň • Jindřichův Hradec
• Telč • Třebíč • Brno

Trasa C

Trasa D

Trasa F

09.03. - 15.03.2014
13.04. - 19.04.2014

16.03. - 22.03.2014
06.04. - 12.04.2014

30.03. - 05.04.2014

1290 Kč na osobu

• Cheb • Sokolov
• Karlovy Vary • Bochov
• Rakovník • Kladno • Praha
• Jihlava • Brno

1290 Kč na osobu 1290 Kč

• Most • Chomutov
• Žatec • Louny • Slaný
• Kralupy nad Vltavou
• Praha • Jihlava • Brno

• Teplice • Ústí nad Labem
• Litoměřice • Lovosice
• Roudnice nad Labem
• Mělník • Neratovice
• Praha • Jihlava • Brno

na osobu

1290 Kč

• Liberec • Jablonec n ad Nisou
• Turnov • Mladá
• Boleslav • Nymburk
• Praha • Jihlava • Brno
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  ❚ 1 lékařská prohlídka + 10 lázeňských procedur
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6x ubytování ve velmi pěkném penzionu ve
dvoulůžkovém pokoji. Všechny pokoje jsou vybaveny
koupelnou s vanou nebo sprchou, WC, satelitní
televizí a telefonem.
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❚ Špičkové ubytování
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místo 8  490 Kč na osobu

Po důkladném vyšetření Vám lékařský tým doporučí
pro Vás vhodné procedury
(pro Vás a Vaši spolucestující osobu)  

  ❚ Dodatečný dárek pro Vás: 1 kosmetická sada!

Cenová kalkulace při rezervaci zájezdu
například přes internet:

❚ Průvodce

◗	6x ubytování v hotelu Park, ve dvoulůžkovém 
pokoji, včetně polopenze

Obsah: • 200 ml sprchový gel • 75 ml krém na ruce • 15 ml
vitamínový krém + kosmetická taštička (v hodnotě od 498 Kč)

Náš sympatický česky mluvící průvodce Vás přivítá
čerstvým koktejlem na uvítanou a poskytne Vám
první informace o Vašem zájezdu. Váš průvodce Vám
každý den na místě poradí či pomůže!
❚ Zákonné pojištění proti úpadku cestovní kanceláře.

5 653 Kč

◗ 6x lázeňský poplatek

78 Kč

◗ 1x lékařská prohlídka, 10 lázeňských procedur

2 759 Kč

Celková cena při vlastní rezervaci

8 490 Kč

Vaše speciální cena u NÁS za osobu již od

6 490 Kč
2 000 Kč

Jako člen Věrnostního klubu VoZP ušetříte:

To znamená, že s námi ušetříte až

23 %!

Nezapomeňte, že s námi jste pojištěni proti insolvenci!

Vlastní doprava:

Termíny zájezdů a ceny 2014

Můžete cestovat Vaším
autem!

Předjaří a jaro 2014

Váš termín
zájezdu:

09.03. - 15.03.

16.03. - 22.03.

23.03. - 29.03.

30.03. - 05.04.

06.04. - 12.04.

13.04. - 19.04.

20.04. - 26.04.

Původní cena

8 490 Kč

8 990 Kč

8 990 Kč

9 490 Kč

9 490 Kč

9 990 Kč

9 990 Kč

mínus poukaz

- 2 000 Kč

- 2 000 Kč

- 2 000 Kč

- 2 000 Kč

- 2 000 Kč

- 2 000 Kč

- 2 000 Kč

Vaše speciální
cena pro Vás!

6 490 Kč

6 990 Kč

6 990 Kč

7 490 Kč

7 490 Kč

7 990 Kč

7 990 Kč

Cena za osobu v Kč ve dvoulůžkovém pokoji. Rezervace dle dostupnosti termínů. Změna penzionu nebo programu není zamýšlena, ale zůstává vyhrazena. Minimální počet účastníků pro termín: 25 osob.

Požadované služby:
na noc/ na osobu 390 Kč
na osobu

✔ Příplatek za rezervaci míst v autobuse (1.- 4. řada) na osobu 
na osobu
na osobu

✔ Cesta autobusem tam i zpět
✔ Komplexní pojištění včetně storna zájezdu

Volejte ihned bezplatně a poraďte se:

2 340 Kč
1 190 Kč
200,- Kč
od 690 Kč
od 490 Kč

✆ 800 880 853
Pondělí až pátek 8-19 hodin • sobota 8-12 hodin

Váš rezervační kód!

1

CZ-14-VOZ-10

Váš pořadatel zájezdu: Nikal Travel s. r. o. • Kotkova 710/3 • 669 02 Znojmo • www.nikal-travel.cz/vozp/teplice

Člen asociace českých
cestovních kanceláří
a agentur.

Druckfehler vorbehalten – 13679

✔ Příplatek za jednolůžkový pokoj
✔ 6x obědna osobu

