
Organizator:
IBP „KARPATIA” Nowy Sącz, 
ul. Barlickiego 15
tel./fax.: (018) 444 11 00; 547 47 84
www.karpatia.pl

Jedna z najbardziej znanych i cenionych miejscowości turystycznych Słowacji położona 
w regionie charakteryzującym się łagodnym i ciepłym klimatem. Mnogość atrakcji zmie-
nia w lecie to ciche i spokojne miasteczko w gwarny, wesoły kurort. Kompleks Kąpielisk 
Termalnych: typowe termalne baseny siedzące, zjeżdżalnie, basen pływacki, basen ze 
sztuczną falą, basen dziecięcy. W skład kompleksu dodatkowo wchodzą trawiaste pla-
że, zagospodarowane jezioro, mały ośrodek sportów konnych, plac do mini golfa z 
wypożyczalnią sprzętu, korty tenisowe, stoły do gry w ping-ponga (własny sprzęt), 
boisko piłki plażowej, place zabaw, karuzela i „dmuchany” zamek. Na miej-
scu bogate zaplecze restauracyjno – rozrywkowe (dyskoteki, dancingi), 
wypożyczalnie sprzętu plażowego, kioski handlowe. Lokalizacja na 
styku dwóch Państw i Kultur sprawiła, że poza wypoczynkiem przy 
termalnych basenach, aktywni turyści mają możliwość odkrycia 
wielu nietuzinkowych atrakcji i walorów, np.: Katedra Eszter-
gom, Pomnik Wolności, czy port na Dunaju. Samochodem 
warto odwiedzić: Budapeszt 30 km., Zamek Vysehrad 
30 km., Malownicze „Zakole Dunaju” 25 km. 

STUROVO

Pobyty pakietowe LATO 2011

położony bezpośrednio przy kąpielisku termalnym. Zakwaterowanie w 
pokojach 2-osobowych z możliwością nawet 2 dostawek (łóżko roz-

kładane do łóżka małżeńskiego), wszystkie z łazienką, telefonem, 
radio, TV oraz lodówką. Do dyspozycji gości: restauracja, sala kon-
ferencyjna, przechowalnia bagażu, sklep z pamiątkami, kącik dzie-
cięcy, taras widokowy, kantor, snack bar, fryzjer, parking strzeżony 
(opłata 29,-zł/ dzień) i niestrzeżony - bezpłatny. Dla gości hotelo-
wych GRATIS wstęp na baseny (od 1 maja do 19 września) lub wol-
ny wstęp na kryte kąpielisko i do sauny (od września do maja), tak-
sa klimatyczna. Możliwość dokupienia wyżywienia: śniadania 22,-zł/ 
os. dorosła, 13,-zł/ dzieci do 12 lat; obiadokolacja 39,-zł/ os. dorosła, 

18,-zł/ dzieci do 12 lat. Dzieci do lat 6 bez świadczeń GRATIS. Śniadania i obiado-
kolacje – bufet. Pobyty – 7 nocy. 

Hotel „THERMAL”***

NAZWA 
PAKIETU

ILOŚĆ 
NOCY POSIŁKI ZABIEGI/

ilość

CENA PLN/ 
termin INFORMACJE 

DODATKOWE
01-31.05 31.05-

31.08

BEAUTY 
DE LUX 2 2 (bufet), 1 x 

coffee break

1 x relaksacyjny 
masaż całego ciała, 
1 x refleksyjny masaż 
stóp, odchudzający, 

1 x peeling 
twarzy, 1 x okład 

aromaterapeutyczny, 
1 x jonoforeza, 1 x 

maska z alg morskich,  
1 x wstęp do wellness 
centrum, 1 x zabieg 

na wygładzanie 
zmarszczek

725/ 
osoba/ 
pakiet

840/ 
osoba/ 
pakiet

wstęp na kryty 
basen oraz 
do sauny - 

wg. aktualnej 
oferty hotelu, 
miedzy 01.05-

18.09 wstęp na 
odkryte kapielisko 

termalne, 1 
godzina dziennie 
jogi lub aerobiku 
- wg. aktualnej 
oferty hotelu, 
parking, taksa 
klimatyczna

TY I JA 2

śniadania 
podawane 
do pokoju + 
kolacja przy 
świecach z 

szampanem, 
1 x coffee 

break

1 x masaż 
relaksacyjny, 

499/ 
osoba/ 
pakiet

615/ 
osoba/ 
pakiet

Kosz owoców w 
pokoju, wstęp 
na kryty basen 
oraz do sauny 
- wg. aktualnej 
oferty hotelu, 
miedzy 01.05-

18.09 wstęp na 
odkryte kapielisko 

termalne, 10% 
zniżki na obiady 

w Restauracji 
Thermal, parking, 
taksa klimatyczna


