
WELLNESS POBYT V
HOTELI PARTIZÁN 4*

 

Cena €250/os. za celý pobyt
DOPRAVA - POLPENZIA - VSTUPY DO FITNESS A WELNESS -  PROGRAM

PRE DETI - ZĽAVY NA SLUŽBY - ĎALŠIE BEZPLATNÉ BONUSY 

BLIŽŠIE INFORMÁCIE NÁJDETE NA WEBSTRÁNKE WWW.MOAS.SK
ALEBO VÁM ICH POSKYTNEME OSOBNE V KANCELÁRII MOAS

Možnosť využiť rekreačné poukazy 
a príspevok od MOAS

2.-4.8.2019, 
TÁLE, NÍZKE TATRY

KAPACITA OBMEDZENÁ NAHLASOVANIE DO 27.06.2019

user
Zvýraznění



WELLNESS POBYT V HOTELI PARTIZÁN**** 

Zabudnite na zhon všedných dní a nechajte sa rozmaznáva  v Nature Wellness Centre Hotela 
Partizán v Táloch 4* na 3 poschodiach! Vďaka vodným atrakciám sa vaše ratolesti do sýtosti zabavia, 
zatia  o vy môžete pokojne relaxova  v oddychovej zóne pre mami ky. Klienti majú tiež k dispozícii 
novú as  Aqua & Kids – so ný prame , ktorý má omladzovacie ú inky na pokožku, pôsobí 
regenera ne a uvo ujúco. Nové štýlové Fitness je vybavené moderným zariadeniami TechnoGym. 
Priamo v areáli hotela: bazény, sauny, odpo inkové zóny, tvárové a telové ošetrenia, balneoterapie so 
zábalmi a peelingom. Nechajte sa unáša  poh adom na okolité hory, priamo z pohodlia ležadla i 
vírivky. Iba 100 metrov od hotela nájdete aj lanový park Tanzania a ihrisko na minigolf.

Cena €250/os. zahŕňa nasledovné: 

 doprava luxusným klimatizovaným autobusom zn. Mercedes/Setra zo Skalice a Senice

 poistenie insolventnosti CK

 privítací drink + 2x ubytovanie v štýlových dvojlôžkových izbách Panoráma classic a
Junior Chopok s WIFI

 profesionálny anima ný program na pobavenie i pou enie

 spoznávanie lesa, kreatívne štúdiá, detské kino, zábava v teepee, orienta né pochody

 2x ra ajky formou bohatých švédskych stolov s biokútikom a so špecialitami
pripravovanými pred hos mi a 2x ve era formou 4-chodového menu

 neobmedzený vstup do exkluzívneho Nature Wellness Center, neobmedzený vstup do
fitness, 10% z avu na služby Slne ného SPA, bezplatné zapoži anie Nordic Walking palíc

 mäkku ký župan a wellness papu e po as celého pobytu

 internet v celom hoteli a internetový kútik s dvoma PC a miestny poplatok

CENY PRE DETI A OSOBY NA PRÍSTELKE / POBYT: 
0 - 1,99 r. grátis
2 - 5,99 r. 85 €

6 - 11,99 r. 110 €
12 - 17,99 r. 165 €

18 - 99 r. 220 €

Uvedené ceny pre deti a dospelých platia iba v prípade ubytovania na prístelke pri obsadení 
izby dvomi dospelými osobami. Príplatok za jednolôžkovú izbu je +30€/noc. Kapacita 
autobusu je 50 miest.

Pri tejto ponuke majú zamestnanci možnosť využiť rekreačné poukazy do výšky 55% (max. 
€275), MOAS prispieva €50 na člena a rodinného príslušníka v zmysle zásad hospodárenia 
MOAS.

Rezervácie a info v kancelárii MOAS a u Mgr. Veroniky Lorenc - 0915 753 059, 
info@bartotravel.sk, www.BartoTravel.sk. 

Pri nahlasovaní nezabudnite na číslo kartičky MOAS !

2.-4.8.2019, Tále, Nízke Tatry
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