SPA dla seniora w Tatrach
Hotel Bania **** + nieograniczony dostęp do Termy Bania
Białka Tatrzańska
Termin pomiędzy 22.04-21.06.2018 (pobyty od niedzieli do czwartku)
OFERTA PROMOCYJNA

420 zł/os za 3 dni

Cena zawiera:
–
–
–
–
–
–
–
–

2 noclegi w pokoju 2 os. Classic w hotelu Bania****
2 śniadania w formie bogatego bufetu z góralskim akcentem
2 obiadokolacje w formie bufetu
codzienny nielimitowany dostęp do Termy Bania
nieograniczony dostęp do Strefy Saun w Sielsko Anielsko Wellness & Spa: (sauna chlebowa, jodłowa,
kamienna, fińska), studni schładzającej, niecki wodnej z hydromasażem i biblioteki (strefa dla osób
powyżej 15 roku życia)
wstęp na dyskoteki w Klubie Bania
opłatę klimatyczną
podatek VAT.

A dodatkowo:
- relaks i łapanie słońca, czyli leżakowanie na południowym stoku, w sąsiedztwie lasu z pięknym widokiem na góry
Cena nie zawiera transportu ani dodatkowych usług nie objętych ofertą.
Istnieje możliwość skorzystania z transportu zorganizowanego z Warszawy, przy zgłoszeniu odpowiedniej ilości
osób. Dopłata za transport z Warszawy w obie strony ok. 280 zł/os.
Oferta dotyczy rezerwacji pokoju, w którym będzie zameldowana przynajmniej jedna osoba powyżej 60 roku życia.
Przykładowo może jechać senior wraz z opiekunem lub wnukiem i będąc zakwaterowanym w tym samym pokoju
obydwie osoby płacą promocyjną stawkę dla seniora. Prosimy o zgłaszanie wspólne osób mających
zakwaterowanie w tym samym pokoju.
Dopłata do pokoju 1 os. wedle cennika hotelu.
Rezerwacji dokonujemy poprzez przesłanie mailem zgłoszenia (ewentualnie telefonicznie) oraz dokonanie wpłaty
na konto z dopiskiem w tytule: Imię i nazwisko uczestnika, termin pobytu, senior Bania.

Dodatkowe informacje

➢ Cena nie zawiera ubezpieczenia na wypadek rezygnacji. Koszt ubezpieczenia na wypadek rezygnacji
wynosi 3% lub w przypadku chorób przewlekłych 7,5% wartości pobytu. Ubezpieczenie jest ważne przy
udokumentowanej chorobie lub innego zajścia nagłego wchodzącego w zakres ubezpieczenia.
Ubezpieczenie to może być wykupione u Organizatora jako agenta lub w innym TU. Istnieje możliwość
wykupienia ubezpieczenia wraz z wpłatą za pobyt z podaniem imienia i nazwiska uczestnika wraz z datą
urodzenia.
Ogólne
warunki
ubezpieczenia
podane
są
na
stronie:
http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/KosztyImprezy.pdf
➢ Zakwaterowanie w hotelu od godz. 16:00
➢ Wykwaterowanie do godz. 11.00
Informacje o termach:
Kompleks Terma Bania tworzą baseny rekreacyjne wewnętrzne i zewnętrzne, napełnione wodą termalną o
temperaturze 34 - 38°C. Woda wykorzystywana w Termie Bania pozyskiwana jest z głębokości 2500 metrów, a jej
początkowa temperatura to 72°C. Do basenów trafia po oddaniu części energii cieplnej, zachowując przy tym cenne
mikroelementy.
Już starożytni ukłuli maksymę sanitas per aquam, czyli zdrowie przez wodę. Stąd pochodzi popularny skrót SPA.
Woda w basenach białczańskiej Termy to woda mineralną, która dzięki energii Ziemi osiąga wysoką temperaturę,
co czyni ją wodą termalną. Zawiera ona: siarczki, krzemionkę, potas, wapń, magnez i żelazo.
Podwyższona temperatura i lekko kwaśny odczyn ułatwiają wchłanianie przez organizm tych cennych substancji.
Kąpiele w wodzie termalnej: obniżają poziom stresu, ułatwiają relaksację i przywracają równowagę
psychofizyczną, poprawiają ciśnienie i przemianę materii, wspomagają proces odchudzania, eliminują bóle głowy o
bezsenność, przyspieszają rekonwalescencję, eliminują schorzenia i niedoskonałości skóry, wyraźnie poprawiając
jej wygląd.
W skład Termy Bania wchodzi Strefa Zabawy, Strefa Rekasu oraz Saunarium. Będziecie mogli Państwo
korzystać bez limitu z całego kompleksu, a zatem z basenów wewnętrznych, basenu ze sztuczną falą, grotą z
gejzerem, wodospadem, ławeczkami do masażu bocznego i dennego, rwącą rzekę oraz gejzerami, jacuzzi, a także
basenów zewnętrznych oraz saunarium – zalecamy jednak konsultację z lekarzem odnośnie uwarunkowań
zdrowotnych i kondycji ogólnej do korzystania z saun.
Saunarium:
Na powierzchni ponad 1000 m2 usytuowano niemal wszystkie dostępne dzisiaj warianty saunowania:
•
•
•
•
•

Saunę Fińską o temp. do 100°C i wilgotności do 20%
Łaźnię Parową o temp. do 45°C i wilgotności do 100%
Grotę Kamienną o temp. do 50°C i wilgotności do 45%
Saunę Starą Góralską o temp. do 60°C i wilgotności do 35%
Ruską Banię o temp. do 65°C i wilgotności do 60%

W tej strefie znajdują się również:
•
•
•
•
•
•
•
•

basen z wodą chłodzącą do pływania o temp. do 24°C
basen relaksacyjny z surową, siarkowa wodą termalną o temp. do 36°C
tężnia solankowa
pokój relaksu z koloroterapią
basen z masażem stóp
beczka z lodowatą wodą do schładzania
drink bar
strefa kąpieli słonecznych

Dane Biura:
Salut, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa
tel. (22) 614 33 02, e-mail: info@salutvoyages.pl
www.salutvoyages.pl
Biuro Podróży Salut - wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki prowadzony przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego pod numerem 910 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i w krajach
europejskich.
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna SIGNAL IDUNA o numerze M 208097 ważnej do 11.09.2018 r.
Kontakt:
Aneta Prokopińska-Aubossu, tel. 512 45 40 40
nr konta w złotych:
VW Bank nr 82 2130 0004 2001 0579 5885 0001
mBank: 95 1140 2004 0000 3702 4407 3687

