
 TERMÁLNÍ LÁZNĚ    

Moravske Toplice - Slovinsko 
                 velmi oblíbený 

  24 vnitřních a venkovních bazénů (26-38°C),  

   " termální voda" unikátní léčivý prostředek: 
revmatismus, poúrazové a pooperační stavy, kožní onemocnění, nemoci plic 

Termín 1         6. 5. - 10. 5. 2023
    

Termín 2       10. 5. - 14. 5. 2023    
    

Cena za osobu:         4 800 Kč  apartmány pro 3, 4, 5 osob, 

ubytování s polopenzí:  6 200 Kč  DE 2 os.,   6 400 Kč APP 2 nebo 3 os. 

Cena  za osobu zahrnuje:  4 noci ubytování v plně obsazeném apartmánu,  neomezený vstup 
do bazénů a sauny hotelu Termal, neomezený vstup do bazénů aquaparku Terme 3000, vstup 
do bazénů také v den příjezdu a odjezdu, ložní a koupelnové prádlo, všechny spotřeby, 
závěrečný úklid, turistickou taxu, cestovní pojištění včetně storna, služby vedoucího zájezdu. 

Dokoupení dopravy autobusem od 1200 Kč 
Nástupní místa dle obsazenosti: Olomouc, Prostějov, Holešov, Hulín, Němčice n/H, Brno)
Možnost parkování ve Vrchoslavicích a v Brně. 

Apartmány: (2+1, 2+2, 2+3)   kompletně vybavená kuchyně s lednicí, vařičem, jídelním stolem, 
sociální zařízení, venkovní terasa se zahradním nábytkem. Možnost dokoupení stravy v hotelu 
Termál -  samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně -  snídaně nebo 
večeře: 15€ /den, polopenze 30€/den. Strava je mezinárodní i místní kuchyně a je velmi chutná!
DE pro 2 osoby s polopenzí, v těsné blízkosti lázní, ložnice s manželskou postelí,  stolem a židlemi, 
TV, SAT, sociální zařízení, venkovní zahradní nábytek.  APP 2 -3 s polopenzí může být i v druhé 
části areálu cca 200-300 m. Ubytování v bungalovech v těchto termínech není možné! 

                         Rezervujte si místo ihned.
                Záloha od 2 000 Kč do 10.2, doplatek do 10.4.2023

   Biofarma – víno, dýňový olej, čokoláda, uzeniny aj. 
        Oceán Orchids ( orchideje), Paradajky Lust. 

        Cvičení, masáže, společné večery na terase. 

     Hlásit se mohou i jednotlivci.  Spolubydlící Vám budou po dohodě přiděleni.
 

Zájezd pořádá: Helena Brabcová, cestovní kancelář, Vrchoslavice 140, 798 27 Němčice nad Hanou
info a rezervace: 608 812 581, brabcova.helena@gmail.com


