Lázně s jógou ve Slovinsku 11. – 18.2. 2023
TERME SNOVIK jsou nejvýše položené lázně ve Slovinsku, obklopené na jedné straně KamnickoSavinjskými Alpami a na druhé straně krásnými lesy a panenskou přírodou údolí Tuhinj.
V roce 2008 obdržel resort mezinárodní značku Eco Marjetica (Eco Label). Hostům resort nabízí
přes 1000 m2 vodních ploch ve vnitřních i venkovních bazénech s vysoce kvalitní termální vodou jak
ke koupání, tak k užívání, za poplatek wellness procedury, masáže. Venkovní bazény mají teplotu
mezi 26 a 28 °C (venkovní v našem termínu nebudou), vnitřní bazény 32 °C a masážní bazény
26 °C.
Čtyřhvězdičkový komplex na okraji lesa se rozprostírá nad termálním komplexem, je postaven
z přírodních materiálů, s jedinečným výhledem do zeleného údolí a okolních hor.
V hlavní hotelové budově nabízíme dvoulůžkové pokoje s výhledem do zahrady, koupelnou se
sprchou, klimatizací, vysoušečem vlasů, SAT/TV a Wi-Fi. (Pokud byste někdo chtěl apartmán pro tři
nebo čtyři lidi s kuchyňským koutem, tak na osobu to vychází o 1 175 Kč víc).
Cenu jsem spočítala na 14 500 Kč bez dopravy, podle počtu lidí se domluvíme, jestli pojedeme auty
nebo objednáme minibus (cca 1000kč navíc?). Zahrnula jsem do ceny i pobytovou taxu a registrační
poplatek, které se platí na místě.

Cena obsahuje
7 noclehů v dvoulůžkovém pokoji
7x polopenze
cvičení jógy
kompletním vybavení
pobytovou taxu - 2,50 € / noc – platí se na místě v recepci (zahrnuto v té celkové ceně)
registrační poplatek - 2,00 € / jednorázově (zahrnuto v celkové ceně)
veškerá spotřeba el. energie, vody a plynu
lůžkoviny (výměna 1x týdně)
ručníky (výměna 3x týdně)
závěrečný úklid
SAT/TV
klima
parkovné
Wi-Fi
2 x denně vstup do krytých a venkovních bazénů (venkovní bazén otevřen od poloviny června až do
poloviny září), pití termální vody, noční koupání každou středu, pátek a sobotu, cvičení ve vodě,
půjčení holí na nordic walking

Cena neobsahuje
doprava
cestovní pojištění
dětská postýlka na předchozí vyžádání - 15 € / den, platí se na místě v recepci
domácí zvíře na předchozí vyžádání - 12 € / den, platí se na místě v recepci
balkon za příplatek - platí se v CK/u prodejce – 2 350 Kč
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: sauna: 7,5 - 9 € / vstup, župan: 7 € / osoba / pronájem; osuška: 5 € /
ručník / pronájem

