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TŘINEC

adresa:
telefon:
provozní doba:
e-mail:

Náměs Svobody 527, 739 61 Třinec (v přízemí STEELHOUSE)
+420 558 331 959
pondělí – pátek 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
info@benﬁca.cz

ČESKÝ TĚŠÍN

Na našich www najdete širokou
nabídku zájezdů včetně
aktuálních slev.

adresa:
telefon:
provozní doba:
e-mail:

Náměs ČSA 10, 737 01 Český Těšín (napro radnice)
+420 558 711 727
pondělí- pátek 10.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
ceskytesin@benﬁca.cz

U NÁS ZAKOUPÍTE TAKÉ ZÁJEZDY PARTNERSKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ
FISCHER / KOVOTOUR PLUS / ITAKA / EXIM TOURS / ČEDOK / VÍTKOVICE TOURS / FIRO TOUR
/ ALEXANDRIA / JOKRATOUR / KRASIM TOUR / TUI / ATIS / NEV DAMA / BLUE STYLE

•
•
•
•

LESBOS
SAMOS
CHIOS
LIMNOS

OB
BJEVTE S NÁM
MI NEPPROZKKOUM
MAN
NÉ

ATRAKTIVNÍ CENY
ODLETY Z KATOWIC

Nabídka zájezdů na

www.benfica.cz
Možnost zajištění transferu
na letiště do Katowic

hotel přímo u moře, od pláže je oddělen pouze místní komunikací, přibližně 1,5 km
od centra letoviska Crikvenica menší oblázková pláž a betonová plata přímo před
hotelem, slunečníky a lehátka za poplatek, široká oblázková pláž s pozvolným vstupem
do moře přibližně 200 metrů

20% a 1.dítě
do 6 let za cenu
2 000 Kč
do 31. 1. (pokoj)

20% a 2.dítě
do 12 let za cenu
2 000 Kč
do 31. 1. (jako 4.
osoba v rod.pokoji)

15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
06.07. - 15.07.
13.07. - 22.07.
20.07. - 29.07.
27.07. - 05.08.
03.08. - 12.08.
10.08. - 19.08.
17.08. - 26.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09 .- 16.09.

dospělý
pokoj

rodinný pokoj

10 800
11 300
11 800
11 800
11 800
11 800
11 800
11 800
11 800
11 800
11 500
10 800
10 400

9 400
9 900
10 300
10 300
10 300
10 300
10 300
10 300
10 300
10 300
10 000
9 400
9 000

NÁSTUPNÍ MÍSTA/
Třinec- Český Těšín- KarvináOstrava- Frýdek-MístekOlomouc- Brno- Mikulov

CENA ZAHRNUJE
7 x ubytování
7 x polopenzi
dopravu klima zovaným autobusem
pobytovou taxu a služby delegáta

SLEVY A PŘÍPLATKY
možnost zakoupení komplexního cestovního
pojištění: 29 Kč/osoba/den a 16 Kč/dítě do
12 let/den
příplatek za pokoj s balkónem a výhledem
na moře: 500 Kč/osoba/týden
příplatek za jednolůžkový pokoj
3 800 Kč/týden
sleva na vlastní dopravu je 1 000 Kč/osoba
dětské ceny ve dvoulůžkovém pokoji na
1. přistýlce: dítě do 6 let platba 3 000 Kč,
dítě do 12 let platba 6 000 Kč, dítě do 17 let
platba 8 500 Kč
dětské ceny v rodinném pokoji na
1. přistýlce: dítě do 12 let platba 5 500 Kč,
dítě do 17 let platba 8 500 Kč
dětské ceny v rodinném pokoji na
2. přistýlce: dítě do 12 let platba 3 000

www.benﬁca.cz

TERMÍNY

KVARNER, CRIKVENICA

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové pokoje s možnos jedné přistýlky jsou
vybaveny rozkládacím křeslem nebo pro dě rozkládací přistýlkou,
balkonem, příslušenstvím, TV-SAT, telefonem, individuální klima zací v ceně; výhled na moře za příplatek rodinné prostorné čtyřlůžkové pokoje s příslušenstvím (dva oddělené pokoje) se nacházejí se
v podkrovním patře se střešními okny, bez balkonu a jsou vybaveny
lednicí, varnou konvicí (bez nádobí), TV-SAT, telefonem, individuální
klima zací v ceně
SLUŽBY/ restaurace, aperi v bar, snack bar, terasa s posezením a
výhledem na moře, směnárna, sejf (za poplatek), kongresový sál, TV
místnost, u recepce Wi-ﬁ zdarma, výtah, parkoviště (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ/ polopenze- snídaně a večeře formou švédských stolů
SPORT A ZÁBAVA/ vnitřní (v provozu jen při chladném počasí) a
venkovní bazén se sladkou vodou (slunečníky a lehátka za poplatek),
sauna a masáže (za poplatek), půjčovna skútrů, vodní sporty na pláži

CHORVATSKO

HOTEL MEDITERAN

3

CHORVATSKO
KVARNER, CRIKVENICA
www.benﬁca.cz
4

VILY CLOTILLDE
jednotlivé vily se nacházejí v zeleni piniového háje v mírném svahu nad překrásnou crikvenickou riviérou oblázková pláž se nachází 300 metrů od vil, jedná se o čisté a členité
pláže s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek v okolí naleznete
obchůdky, cukrárny, kavárny, bary a hospůdky, kde se můžete občerstvit a příjemně zabavit nalézají se zde také dětské koutky s houpačkami, skluzavkami, trampolínami apod.
samotné centrum Crikvenice je vzdáleno pohodlnou procházkou podél moře cca
20 minut
UBYTOVÁNÍ/ klima zované dvoulůžkové pokoje s možnos jedné
přistýlky jsou vybaveny balkonem a posezením, vlastním sociálním
zařízením
SLUŽBY/ restaurace v bezprostřední blízkos vil, parkoviště
STRAVOVÁNÍ/ polopenze- snídaně a večeře formou švédských stolů
stravování probíhá v nedaleké restauraci za příplatek možnost
plné penze
SPORT A ZÁBAVA/ animační program v českém jazyce ZCELA ZDARMA
PROGRAM KLUBU JE ZCELA ZDARMA/ bohaté animační programy v
češ ně pro dě i dospělé sportovní a relaxační programy soutěže a sportovní turnaje na souši i ve vodě klub pro dě a teenagery
Plusíčko (hlídání dě , program pro dě , divadlo, karneval, diskotéky)
zumba, aerobic, aqua aerobic v moři nebo v hotelovém bazénu
zábavné hry, krea vní činnos a kulturní programy klubové večery
- večerní animační programy, představení pro všechny plážové
párty karaoke, pěvecká a divadelní vystoupení stardance (taneční večery) a diskotéky promítání ﬁlmů pro dě i dospělé
možnost zapůjčení sportovních potřeb a společenských her
zvýhodněné ceny výletů slevy ve vybraných obchodech
a restauracích
TERMÍNY

dospělý

dotované
pobyty 50+

15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
06.07. - 15.07.
13.07. - 22.07.
20.07. - 29.07.
27.07. - 05.08.
03.08. - 12.08.
10.08. - 19.08.
17.08. - 26.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09 .- 16.09.

10 790
10 990
11 490
11 490
13 490
13 990
13 990
13 990
13 990
12 990
11 990
10 990
10 990

8 890
8 990
9 490
9 490
10 990
11 490
11 490
11 490
10 990
10 490
9 990
8 990
8 890

12%
do 31. 3.
(neplatí pro dotované
pobyty 50+)

DOTOVANÉ

POBYTY

50+
SE ZVÝHODNĚNOU

CENOU

NOVINKA
2018

CENA ZAHRNUJE
7 x ubytování 7 x polopenzi dopravu luxusním
autokarem, pobytovou taxu, služby průvodce u dotovaných pobytů 50+ je 1 fakulta vní výlet ZDARMA

SLEVY A PŘÍPLATKY
možnost zakoupení komplexního cestovního
pojištění: 360 Kč/osoba/10 dní a 180 Kč/dítě
do 15 let/dní
ceny ve dvoulůžkovém pokoji na 1. přistýlce: dítě
do 7 let platba 6 990 Kč, dítě do 12 let platba
7 490 Kč, osoba nad 12 let platba 9 990 Kč
dítě do 7 let bez lůžka: cena 3 490 Kč
příplatek za plnou penzi je 1 490 Kč, příplatek
za jednolůžkový pokoj 3 990 Kč/týden
sleva na vlastní dopravu je 3 000 Kč/dospělý
z katalogové ceny

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec- Český Těšín- Karviná- Ostrava
- Olomouc- Brno- Mikulov

UBYTOVÁNÍ HOTEL/ nově zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možnos dvou přistýlek (omezený
počet) jsou vybaveny balkonem, TV, klima zací v ceně; výhled na moře za příplatek
UBYTOVÁNÍ PAVILONY/ nově zrekonstruované dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny balkonem a příslušenstvím; výhled na moře za příplatek nově zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s možnos až
dvou přistýlek (omezený počet) jsou vybaveny francouzským oknem
a příslušenstvím, TV, klima zací v ceně
SLUŽBY/ recepce, restaurace, TV místnost, bar, pizzerie s venkovní terasou,
Wi-ﬁ u recepce zdarma hosté z pavilonů mohou využívat služeb hotelu Riviera
20% a dítě do
STRAVOVÁNÍ/ polopenze v hotelu Riviera- snídaně a večeře formou švédských
stolů, nápoje u večeří nejsou zahrnuty v ceně
11 let za cenu
1 000 Kč
SPORT A ZÁBAVA/ vodní sporty na pláži v Crikvenici mohou klien navš vit
do 31. 1.
velké mořské akvárium, které se nachází v centru města

hotel

pavilony

9 400
9 900
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 500
10 200
9 400
9 000

9 000
9 500
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
10 100
9 800
9 000
8 600

NÁSTUPNÍ MÍSTA/
Třinec- Český Těšín- Karviná- Ostrava- Frýdek
-Místek- Olomouc- Brno- Mikulov

CENA ZAHRNUJE
7 x ubytování 7 x polopenzi dopravu
klima zovaným autobusem pobytovou taxu
a služby delegáta

SLEVY A PŘÍPLATKY
možnost zakoupení komplexního cestovního
pojištění: 29 Kč/osoba/den a 16 Kč/dítě
do 12 let/den
příplatek za pokoj s balkónem a výhledem
na moře: 300 Kč/osoba/týden
příplatek za jednolůžkový pokoj 3 200 Kč/týden
(hotel) a 2 900 Kč/týden (pavilony)
sleva na vlastní dopravu je 1 000 Kč/osoba
dětské ceny (hotel): na 1. přistýlce: dítě do
11 let platba 3 000 Kč, dítě do 14 let platba
5 200 Kč, nad 14 let platba 9 200 Kč
dětské ceny (pavilony): na 1. přistýlce: dítě
do 11 let platba 3 000 Kč, dítě do 14 let platba
5 000 Kč, nad 14 let platba 8 900 Kč
dětské slevy na 2. přistýlce: dítě do 12 let
platba 5 200 Kč (hotel) a 5 000 Kč (pavilony)

www.benﬁca.cz

TERMÍNY
15.06. - 24.06.
22.06. - 01.07.
29.06. - 08.07.
06.07. - 15.07.
13.07. - 22.07.
20.07. - 29.07.
27.07. - 05.08.
03.08. - 12.08.
10.08. - 19.08.
17.08. - 26.08.
24.08. - 02.09.
31.08. - 09.09.
07.09 .- 16.09.

POKOJE PO
REKONSTRUKCI

CHORVATSKO

hotel Riviera leží přímo u pláže, pavilony jsou umístěny v borovicovém háji za hotelem, 50 metrů od
pláže u hotelu se nachází oblázková pláž s upraveným pozvolným vstupem do moře a betonovými platy
na slunění, slunečníky a lehátka za poplatek další široká oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře
je vzdálena přibližně 500 m, vhodné pro rodiny s dětmi i neplavce do centra Crikvenice je to přibližně
20 minut chůze, dostupnost také místním busem v Dramalji naleznete supermarket, restaurace a
kavárny Dramalj je jednou z čás města Crikvenice, nachází se na pobřeží Vinodolského průlivu, 3 km
severovýchodně od Crikvenice

KVARNER, DRAMALJ U CRIKVENICE

HOTEL A PAVILONY RIVIERA
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CHORVATSKO

APARTMÁNOVÝ DŮM ANNA
nachází se přibližně 150 metrů od oblázkové pláže jsou vzdálena 250 metrů od promenády se
spoustou suvenýrů i s tanečními večery
UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžková studia s balkónem (A-2BM) (pro 2-3 osoby) s možnos přistýlky umístěné
v kuchyni se skládají z ložnice s TV, sociálního zařízení, klima zace (3 EUR/den), balkónu a kuchyně s
lednicí, Wi-Fi čtyřlůžkový apartmán s balkónem (A-4BM) (pro 4 osoby) má dvě ložnice, sociální zařízení, jeden balkón a vybavenou kuchyň s lednicí, klima zaci (5 EUR/den), Wi-Fi
STRAVOVÁNÍ/ vlastní možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci

APARTMÁNOVÝ DŮM SNĚŽENA

ANNA

MAKARSKÁ RIVIÉRA, PODGORA

oblíbený apartmánový dům se nachází přibližně 200 metrů od pláže celým letoviskem se táhne
krásná pláž z drobných oblázků a písku, lemovaná zelení dlouhá pobřežní promenáda je vzdálena
přibližně 350 metrů od apartmánového domu
UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové studio s balkónem (A-2BM) (pro 2-3 osoby) s možnos přistýlky se skládá
z ložnice s TV, sociálního zařízení, klima zace v ceně a balkónu s výhledem na moře, kde se nachází kuchyňský kout s lednicí, Wi-Fi dvoulůžkové pokoje s balkónem (P-2BM) (pro 2-3 osoby) s možnos
jedné přistýlky pro dítě do 10 let se sociálním zařízením, balkónem s výhledem na moře, klima zací
v ceně, varnou konvicí; kuchyň s lednicí je k dispozici na chodbě (kuchyň společná pro 3 pokoje, každý
pokoj má svou lednici), Wi-Fi jednolůžkový pokoj s balkónem (P-1B) (pro 1 osobu) se sociálním
zařízením, balkónem, ven látorem, varnou konvicí, lednicí; kuchyň je k dispozici na chodbě (kuchyň
společná pro 3 pokoje, každý pokoj má svou lednici), Wi-Fi
STRAVOVÁNÍ/ vlastní možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci
TERMÍNY

www.benﬁca.cz

15.06.-27.06.
25.06.-07.07.
05.07.-17.07.
15.07.-27.07.
25.07.-06.08.
04.08.-16.08.
14.08.-26.08.
24.08.-05.09.
03.09.-15.09.

6

počet
dnů/nocí

SNĚŽENA

ANNA
A-2BM A-4BM

13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10

CENA ZAHRNUJE
10 x ubytování dopravu
klima zovaným autobusem
a pobytovou taxu

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ : Třinec
– Český Těšín – Havířov –
Ostrava (ostatní nástupní
místa na vyžádání)

6 550
7 050
7 750
7 750
7 750
7 750
7 750
6 950
6 550

6 650
7 050
7 450
7 450
7 450
7 450
7 450
6 950
6 650

apartmán

pokoje

přistýlka

A-2BM

přistýlka

P-2BM

P-1B

přistýlka

6 950
6 950
6 950
6 950
6 950
6 950
6 950
6 950
6 950

6 750
7 750
8 750
8 750
8 750
8 750
8 750
7 750
6 750

6 450
5 850
5 150
5 150
5 150
5 150
5 150
5 650
6 450

6 950
7 550
8 150
8 150
8 150
8 150
8 150
7 550
6 950

6 950
7 550
8 150
8 150
8 150
8 150
8 150
7 550
6 950

5 150
5 150
5 150
5 150
5 150
5 150
5 150
5 150
5 150

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva na vlastní dopravu je 2 300 Kč/osoba
možnost zakoupení večeří: 3 000 Kč/10 nocí,
dě do 7 let sleva 30 %
možnost zakoupení polopenze: 4 200 Kč/10 nocí,
dě do 7 let sleva 30 %
možnost zakoupení komplexního cestovního
pojištění: 30 Kč/osoba/den, dě do 15 let
mají slevu 50 %

6% do 28. 2.

4% do 31. 3.

SNĚŽENA

CHORVATSKO

APARTMÁNOVÝ DŮM DRAGICA
pěkné apartmány jsou díky své poloze zárukou dobře strávené dovolené oblázková pláž s příjemným
klimatem u borovicového háje je ve vzdálenos přibližně 200 metrů od apartmánů pobřežní cesta,
která se v létě promění v živou promenádu, se nachází ve vzdálenos přibližně 300 metrů

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové studio s balkónem (A-2BM) (pro 2 osoby) se skládá z ložnice s TV, kuchyňského koutu s lednicí, klima zace (v ceně), sociálního zařízení a balkónu s výhledem na moře, Wi-Fi,
umístěn na 2.patře čtyřlůžkový apartmán (A-4B) (pro 4-5 osob) s možnos jedné přistýlky je
vybaven dvěma ložnicemi, TV, vybavenou kuchyní s lednicí, dvěma sociálními zařízeními, balkónem
a klima zací (v ceně), Wi-Fi, umístěn na 1.patře čtyřlůžkový apartmán (A-4BM) (pro 4-6 osob) s
možnos dvou přistýlek je vybaven dvěma ložnicemi, TV, vybavenou kuchyní s lednicí, sociálním
zařízením, balkónem s výhledem na moře a klima zací (v ceně), Wi-Fi, umístěn na 2.patře

DRAGICA

oblázková pláž je ve vzdálenos přibližně 250 metrů od apartmánů pěkná
promenáda se nachází ve vzdálenos přibližně 250 metrů

UBYTOVÁNÍ/ čtyřlůžkový apartmán (A-4BM) (pro 4 osoby) je vybaven
dvěma ložnicemi, vybavenou kuchyní s lednicí, dvěma sociálními zařízeními,
balkónem s výhledem na moře, Wi-Fi
TERMÍNY

počet
dnů/nocí

DRAGICA

6%
do 28. 2.

ANDREA

A-2BM

A-4B

A-4BM

přistýlka

A-4BM

15.06.-27.06.
25.06.-07.07.

13/10
13/10

7 350
8 350

6 650
7 350

8 150
8 850

2 500
2 500

6 650
7 050

05.07.-17.07.

13/10

9 250

8 050

9 550

2 500

7 450

do 31. 3.

15.07.-27.07.
25.07.-06.08.
04.08.-16.08.
14.08.-26.08.
24.08.-05.09.
03.09.-15.09.

13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10

9 250
9 250
9 250
9 250
8 350
7 350

8 050
8 050
8 050
8 050
7 350
6 650

9 550
9 550
9 550
9 550
8 850
8 150

2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

7 750
7 750
7 750
7 350
7 050
6 650

VÝHLEDEM

4%

MAKARSKÁ RIVIÉRA, PODGORA

APARTMÁNOVÝ DŮM ANDREA

POKOJE S

NA MOŘE

CENA ZAHRNUJE
10 x ubytování
dopravu klima zovaným autobusem
pobytovou taxu

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec – Český
Těšín – Havířov – Ostrava (ostatní
nástupní místa na vyžádání)

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva na vlastní dopravu je 2 300 Kč/osoba
možnost zakoupení večeří: 3 000 Kč/10 nocí, dě do 7 let
sleva 30 %
možnost zakoupení polopenze: 4 200 Kč/10 nocí, dě do 7 let
sleva 30 %
možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění:
30 Kč/osoba/den, dě do 15 let mají slevu 50 %

www.benﬁca.cz

STRAVOVÁNÍ/ vlastní možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci
SPORT A ZÁBAVA/ vodní sporty na pláži, sportovní nabídka v letovisku, nabídka výletů (vše za
poplatek)
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CHORVATSKO

APARTMÁNOVÝ DŮM MIŠKO
dům se nachází přímo u oblázkové pláže
výhodou je umístění přímo na promenádě se spoustou suvenýrů i s tanečními večery

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové studio (A-2BM) (pro 2 osoby) se skládá z ložnice s TV, sociálního zařízení,
kuchyňského koutu, klima zace v ceně, balkónu, Wi-Fi třílůžkové studio (A-3BM) (pro 3 osoby)
se skládá z ložnice s TV, sociálního zařízení, kuchyňského koutu, klima zace v ceně, balkónu, Wi-Fi
STRAVOVÁNÍ/ vlastní

možnost zakoupení večeří nebo polopenze v blízké restauraci

MIŠKO

APARTMÁNOVÝ DŮM IVA
MAKARSKÁ RIVIÉRA, IGRANE

dům se nachází přímo u oblázkové pláže
výhodou je umístění přímo na promenádě se spoustou suvenýrů i s tanečními večery

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové
studio (A-2B) (pro 2 osoby)
se skládá z ložnice s TV,
sociálního zařízení, kuchyňského koutu, klima zace (za
příplatek), balkónu, Wi-Fi, je
umístěn na 1.patře
dvoulůžkové studio
(A-2+1B) (pro 2-3 osoby) s
možnos jedné přistýlky se
skládá z ložnice s TV, sociálního zařízení, kuchyňského
koutu, klima zace (za příplatek), terasy, Wi-Fi, je umístěno
na 2.patře

TERMÍNY

počet
dnů/nocí

15.06.-27.06.
25.06.-07.07.
05.07.-17.07.
15.07.-27.07.
25.07.-06.08.
04.08.-16.08.
14.08.-26.08.
24.08.-05.09.
03.09.-15.09.

13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10
13/10

MIŠKO

IVA

A-2BM

A-3BM

A-2B

7 450
8 150
8 850
8 850
8 850
8 850
8 850
8 150
7 450

7 150
7 550
7 950
7 950
7 950
7 950
7 950
7 550
7 150

6 650
7 150
7 650
9 450
9 450
9 450
8 650
7 150
6 750

STRAVOVÁNÍ/ vlastní možnost zakoupení večeří nebo
polopenze v blízké restauraci

A-2+1B Přistýlka
7 350
7 750
8 250
9 450
9 450
9 450
8 850
7 750
7 350

4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950
4 950

6%

4%

do 28. 2.

do 31. 3.

www.benﬁca.cz

IVA
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CENA ZAHRNUJE
10 x ubytování
dopravu klima zovaným autobusem
pobytovou taxu

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec –
Český Těšín – Havířov – Ostrava
(ostatní nástupní místa na vyžádání)

SLEVY A PŘÍPLATKY
sleva na vlastní dopravu je 2 300 Kč
možnost zakoupení večeří: 3 000 Kč/10 nocí,
dě do 12 let sleva 50 %, dě do 5 let zdarma
možnost zakoupení polopenze: 4 200 Kč/10 nocí,
dě do 12 let sleva 50 %, dě do 5 let zdarma
možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění:
30 Kč/osoba/den, dě do 15 let mají slevu 50 %

ČERNÁ HORA

VILA GALIJA
vila Galija se nachází přímo na krásné, více než dvoukilometrové písečně-oblázkové
pláži v Buljarici, jež je situována mezi dvěma horskými masivy Lovčen a Rumije písečně
-oblázková přímo u vily, v blízkos jsou také dvě další vyhledávané pláže: Kraljičina pláž a
pláž Lučica, plážový servis za poplatek obec Buljarica se nachází nedaleko historického
městečka Petrovac na Moru, do kterého vede horská procházková
trasa dlouhá cca 3 km vila sousedí s hotelem Savojo Club

DOTOVANÉ

POBYTY

UBYTOVÁNÍ/ klima zované dvoulůžkové pokoje s možnos jedné
přistýlky jsou vybaveny terasou nebo balkonem, vlastním sociálním
zařízením, lednicí, TV
SLUŽBY/ vlastní parkoviště, Wi-Fi, terasa s výhledem na moře
STRAVOVÁNÍ/ polopenze- snídaně a večeře formou švédských stolů
strava podávána v sousedním hotelu Savojo Club
SPORT A ZÁBAVA/ klien vily Galija se mohou zúčastnit animačního
programu v českém jazyce, který je v sousedním hotelu Savojo Club
dále kulturní a sportovní možnos v městečku Petrovac na Moru

CENOU

BUDVANSKÁ RIVIÉRA, BULJARICA

NOVINKA
2018

LETECKÉ ZÁJEZDY

TERMÍNY

dospělý

15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
20.07.-29.07.
27.07.-05.08.
03.08.-12.08.
10.08.-19.08.
17.08.-26.08.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.

8 290
8 490
8 490
8 490
8 990
9 990
9 990
9 990
9 990
8 990
8 490
8 490
8 490
8 490
8 490

dotované
pobyty 50+
6 690
6 890
6 890
6 990
7 490
7 990
7 990
7 990
7 990
7 490
6 990
6 990
6 890
6 890
6 890

CENA ZAHRNUJE
7x ubytování 7x polopenzi dopravu luxusním
autokarem nebo letecky Ostrava–Podgorica-Ostrava, transfer z/na le ště v Podgorici pobytovou
taxu, služby průvodce
u dotovaných pobytů 50+ je 1 fakulta vní výlet
ZDARMA

NÁSTUPNÍ MÍSTA  AUTOBUS.DOPRAVA
Třinec - Český Těšín - Karviná - Ostrava
- Olomouc - Brno - Mikulov

TERMÍNY

dospělý

16.06.-23.06.
23.06.-30.06.
30.06.-07.07.
07.07.-14.07.
14.07.-21.07.
21.07.-28.07.
28.07.-04.08.
04.08.-11.08.
11.08.-18.08.
18.08.-25.08.
25.08.-01.09.
01.09.-08.09.
08.09.-15.09.
15.09.-22.09.
22.09.-29.09.

14 490
14 990
14 990
15 990
15 990
16 490
16 490
16 490
16 490
15 990
15 990
15 990
14 990
14 990
14 990

dotované
pobyty 50+
11 290
11 490
11 490
11 990
11 990
12 490
12 490
12 490
12 490
11 990
11 990
11 990
11 490
11 490
11 490

SLEVY A PŘÍPLATKY
možnost zakoupení komplexního
cestovního pojištění: 290 Kč/dospělý/8 dní
a 360 Kč/dospělý/10 dní, dě do 15 let
mají 50 % slevu
pevná cena pro osobu ubytovanou
na 1. přistýlce - platba 5 990 Kč
(autobusem) a 9 990 Kč (letecky)
příplatek za jednolůžkový pokoj
je 5 990 Kč/týden

12% do 31. 3.
+ sleva 2 000 Kč/
pokoj u let.zájezdů
(neplatí pro dotované
pobyty 50+)

www.benﬁca.cz

AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY

50+
SE ZVÝHODNĚNOU
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POLSKO

REKREAČNÍ STŘEDISKO
pěkné rekreační středisko je umístěno v 4 ha přímořském parku, ve vzdálenos 400 metrů od
moře a zaručuje klidnou a pohodovou dovolenou zdejší pláž je široká a písečná a je zakončena
malebným útesem Ustronie Morskie je atrak vní a oblíbené přímořské městečko, s pěkným
aquaparkem Helios, který je nejvíce navštěvovanou rodinnou atrakcí na pobřeží velkým lákadlem
jsou dvě mola o délce více než 100 metrů určená k procházkám, zdejší podnebí díky vlivu moře
obsahuje velké množství jódu na březích kotvící malé barevné lodě každé ráno odplouvají k lovu
tresky obecné, sledě a platýse do města Kołobrzeg vzdáleného 12 km jezdí pravidelná autobusová doprava

BALTSKÉ MOŘE, USTRONIE MORSKIE

UBYTOVÁNÍ/ jednolůžková, dvoulůžková, třílůžková a čtyřlůžková studia jsou vybavena ručníky, TV,
telefonem, rádiem a balkonem, základním nádobím- talíře a šálky na pokojích je plážové vybavení
- paravan a deka SLUŽBY/ výtah, velká prostorná jídelna, kavárna s diskotékou, velký výběr léčebných
procedur, knihovna na ploše pozemku je malý rybník, zahrada, letní taneční scéna, gril, krb, dětské hřiště a parkoviště STRAVOVÁNÍ/ plná penze- snídaně a večeře formou švédských stolů, obědy servírované
SPORT A ZÁBAVA/ stolní tenis, kulečník, posilovna a herna

HOTEL
pěkný hotel s výhodnou polohu přímo u
moře se nachází v centru letoviska dobrá
poloha hotelu, čisté písečné pláže, ideální
podmínky pro provozování vodních sportů,
dále molo, pěkné vycházkové chodníky
a cyklis cké stezky jsou zárukou perfektně
strávené dovolené výhodou je jeden vstup
zdarma do Aquaparku Helios
UBYTOVÁNÍ/ jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s možnos jedné přistýlky jsou vybaveny
sociálním zařízením, TV, balkónem SLUŽBY/ v
hotelu se nachází velká restaurace, kavárna s
krásným panorama ckým výhledem na moře
STRAVOVÁNÍ/ plná penze - snídaně a večeře
formou bohatých švédských stolů, obědy
servírované (do 16.6., od 25.8.) polopenze
- snídaně a večeře formou bohatých švédských
stolů (16.6.-25.8.) SPORT A ZÁBAVA/ malý krytý
bazén, masážní salón,
rehabilitace, dále gril,
AUTOBUSOVÁ
monitorované
DOPRAVA
parkoviště

TERMÍNY
27.04.-06.05.
04.05.-13.05.
11.05.-20.05.
18.05.-27.05.
25.05.-03.06.
01.06.-10.06.
08.06.-17.06.
15.06.-24.06.
22.06.-01.07.
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
20.07.-29.07.
27.07.-05.08.
03.08.-12.08.
10.08.-19.08.
17.08.-26.08.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.

rekreační středisko
dospělý
dítě do 10 let
8 750
6 950
8 750
6 950
8 750
6 950
8 750
6 950
8 750
6 950
9 550
7 450
9 550
7 450
9 550
7 450
9 850
7 650
10 550
8 150
10 550
8 150
10 550
8 150
10 550
8 150
10 550
8 150
10 550
8 150
10 550
8 150
9 850
7 650
9 550
7 450
9 550
7 450
8 750
6 950
8 750
6 950
8 750
6 950

www.benﬁca.cz
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2% do 31. 3.

*polopenze
hotel

CENA ZAHRNUJE

SLEVY A PŘÍPLATKY

7 x ubytování 7 x plnou penzi (* polopenzi) dopravu
autobusem 1 x sladké odpoledne v kavárně 1 x vstup
do Aquaparku Helios (rekreační středisko) 1 x vstup do
solné jeskyně na 30 minut (hotel)

možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění
300 Kč/dospělý/10 dní a 150 Kč/dítě do 15 let/10 dní
pobytová taxa je cca 3 PLN/osoba/noc dětská cena: dítě
do 3 let bez stravy a s místem v autobusu- celková cena
2 900 Kč sleva na dítě do 12 let na 3.a 4.lůžku 20 %
příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 250 Kč/týden
(rekreační středisko) a 1 650 Kč/týden (hotel) příplatek za
pokoj s výhledem na moře je 1 150 Kč/osoba/týden (hotel)
sleva na vlastní dopravu je 1 250 Kč sleva při pobytu na
dva týdny s autobusovou dopravou je 1 250 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA

4% do 28. 2.

hotel
dospělý
11 550
11 550
12 450
12 450
12 450
12 450
12 450
13 950 *
13 950 *
13 950 *
13 950 *
13 950 *
13 950 *
13 950 *
13 950 *
13 950 *
13 950 *
12 450
12 450
12 450
12 450
12 450

V CENĚ

Třinec- Český Těšín (za příplatek 200 Kč/osoba je
možný nástup: Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

rekreační středisko

je umístěno v pěkné zahradě přibližně 150 metrů od písečné pláže, na kterou dojdeme
přes borovicový les vzdálenost do centra letoviska s restauracemi, bary, obchody je
přibližně 400 metrů v letovisku je pěkný vodní zábavní park s bazény, tobogánem a světem saun atrakcí letoviska je historický maják při ús řeky Wieprzy do Baltského moře,
ve vzdálenos 3 km je historické město Darłowo s řadou historických památek

POLSKO

REKREAČNÍ STŘEDISKO

AUTOBUSOVÁ

DOPRAVA

TERMÍNY
29.06.-08.07.
06.07.-15.07.
13.07.-22.07.
20.07.-29.07.
27.07.-05.08.
03.08.-12.08.
10.08.-19.08.

2-lůžkový pokoj
9 850
10 250
10 250
10 250
10 250
10 250
9 850

V CENĚ

CENA ZAHRNUJE
7 x ubytování 7 x polopenzi
dopravu klima zovaným autobusem

SLEVY A PŘÍPLATKY
cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3 PLN/den,
komplexní cestovní pojištění 300 Kč/dospělý/10 dní
a 150 Kč/dítě do 15 let/10 dní
dítě do 2 let bez stravy s místem v autobusu - celková
cena 4 450 Kč, dítě 3-6,99 let na 3. a 4. lůžku v pokoji s
dětskou stravou - sleva 30 %, dítě 7-11,99 let na 3. a 4.
lůžku v pokoji s dětskou stravou - sleva 20 %
sleva na vlastní dopravu je 1 250 Kč
sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou
dopravou je 1 250 Kč

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec- Český Těšín (za příplatek 200
Kč/osoba je možný nástup: Ostrava, Havířov, Frýdek-Místek)

dospělý
3-lůžkový pokoj
9 450
9 950
9 950
9 950
9 950
9 950
9 450

4-lůžkový pokoj
9 150
9 450
9 450
9 450
9 450
9 450
9 150

BALTSKÉ MOŘE, DARŁÓWKO

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové, třílůžkové
a čtyřlůžkové pokoje jsou vybaveny
sociálním zařízením, TV a balkónem,
telefonem, paravanem, plážovým
košem, křesly, konvicí
STRAVOVÁNÍ/ polopenze- snídaně
formou švédských stolů, večeře
servírovaná
SPORT A ZÁBAVA/ konferenční sál,
stolní tenis, biliard, knihovna, ﬁtness
klub, tenisový kurt, volejbalové hřiště,
hřiště na košíkovou, grill, hřiště pro
dě , knihovna, hlídané parkoviště,
půjčovna kol a sportovního vybavení,
ohniště s hudbou

4% do 28. 2.

2% do 31. 3.

JARNÍ KRAKOW/ POZNÁVACÍ ZÁJEZD
NÁSTUPNÍ MÍSTA/
Třinec - Český Těšín

TERMÍNY
08.05.

dospělý
590

CENA ZAHRNUJE
dopravu klima zovaným autobusem
služby průvodce

SLEVY A PŘÍPLATKY
možnost zakoupení komplexního cestovního
pojištění 30 Kč/osoba
vstup do podzemního Muzea pod Rynkem ZDARMA

www.benﬁca.cz

PROGRAM/ odjezd z ČR v ranních hodinách do Krakowa, prohlídka Starého
města, královského hradu Wawel,
Jagellonské univerzity a Hlavního
náměs se slavnými Sukiennicemi
a Mariánským kostelem návštěva
Podzemí pod Rynkem ZDARMA
prohlídka staré židovské čtvr
Kazimierz, s jedinečnou atmosférou
a kouzlem této čtvr večer odjezd
zpět do ČR
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POLSKO
BALTSKÉ MOŘE, ŁAZY

REKREAČNÍ STŘEDISKO
pěkný areál na ploše 3 ha nabízí ubytování v jednopatrových budovách situovaných v
zeleni vzdálenost od čisté široké pláže je přibližně 300 metrů Łazy je malé přímořské
letovisko, které se nachází mezi Baltským mořem a jezerem Jamno široká pláž, borovicové lesy a možnost rybaření v jezerech
TERMÍNY
dospělý
dítě 3-10 let
Jamno a Bukowo zaručují klidnou dovolenou
04.05.-13.05.
6 750
5 950
11.05.-20.05.
6 750
5 950
v okolí je možné navš vit letovisko Mielno
18.05.-27.05.
6 750
5 950
(7 km), mořský maják v Gąskach a známé
25.05.-03.06.
6 750
5 950
lázeňské město Kołobrzeg
01.06.-10.06.
7 750
6 950
UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové a třílůžkové pokoje
08.06.-17.06.
7 750
6 950
jsou vybaveny novým sociálním zařízením, TV
15.06.-24.06.
7 750
6 950
SAT, rychlovarnou konvicí, Wi-Fi, paravanem
22.06.-01.07.
10 450
8 350
29.06.-08.07.
10 450
8 350
na pláž a balkónem nebo terasou čtyřlůžkové
06.07.-15.07.
10 450
8 350
pokoje na vyžádání STRAVOVÁNÍ/ plná penze
13.07.-22.07.
10 450
8 350
- snídaně a večeře formou švédských stolů,
20.07.-29.07.
10 450
8 350
obědy servírované SPORT A ZÁBAVA/ fotbalové
27.07.-05.08.
10 450
8 350
hřiště, beach volejbalové hřiště, basketbalové
03.08.-12.08.
10 450
8 350
hřiště, půjčovna kol, dětské hřiště, dětský
10.08.-19.08.
8 950
7 150
pokoj, billiard, posilovna, kosme cké služby

4% do 28. 2.

2% do 31. 3.

CENA ZAHRNUJE
7 x ubytování 7 x plnou penzi
dopravu klima zovaným autobusem

NÁSTUPNÍ MÍSTA/ Třinec- Český
Těšín (za příplatek 200 Kč/osoba je
možný nástup: Ostrava, Havířov,
Frýdek-Místek)

www.benﬁca.cz

maják ve Świnoujście

17.08.-26.08.
24.08.-02.09.
31.08.-09.09.
07.09.-16.09.
14.09.-23.09.
21.09.-30.09.

8 950
7 850
7 850
6 750
6 750
6 750

AUTOBUSOVÁ

DOPRAVA

V CENĚ

7 150
6 950
6 950
5 950
5 950
5 950

SLEVY A PŘÍPLATKY
cena nezahrnuje: pobytovou taxu 3 PLN/den, komplexní cestovní pojištění 300 Kč/dospělý/10 dní a 150 Kč/dítě do 15 let/10 dní
dětská cena: dítě do 3 let bez stravy a s místem
v autobusu – celková cena 2 900 Kč
sleva na vlastní dopravu je 1 250 Kč
sleva při pobytu na dva týdny s autobusovou dopravou je 1 250 Kč

Plánujete dovolenou v POLSKU
s vlastní dopravou? Připravíme Vám nabídku

podle vašich požadavků
za velmi atraktivní ceny
Volejte 558 331 959 nebo pište na info@benfica.cz
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UBYTOVÁNÍ/ jednolůžkové, dvoulůžkové pokoje (s možnos
jedné přistýlky) jsou vybaveny sociálním zařízením, TV, minibarem, telefonem a Wi-ﬁ klima zace je možná za příplatek 8 EUR/
den/pokoj
SLUŽBY/ restaurace, telefon, trezor, vstup do termálního areálu,
posilovna, kadeřnictví, pedikúra, manikúra, obchod se suvenýry
STRAVOVÁNÍ/ polopenze - snídaně a večeře formou bohatých
švédských stolů, obsahují teplá jídla u snídaně i večeře
SPORT A ZÁBAVA/ dva kryté bazény s termální vodou uvnitř
hotelu, sauny, ﬁtness (pro hosty zdarma), solárium, slunící terasa
počet nocí

dospělý

5
6

7 690
8 790

do 31. 1.

NEOMEZENÝ
VSTUP DO
TERMÁLNÍCH
BAZÉNŮ

V CENĚ

CENA ZAHRNUJE

SLEVY A PŘÍPLATKY

5x nebo 6x ubytování s polopenzí
neomezený vstup do hotelového Wellness
neomezený vstup do venkovních termálních
bazénů (s celoročním provozem)
doprava autobusem a služby průvodce

pobytová taxa 1,80 EUR/osoba nad 18 let/noc
(platba na recepci)
sleva pro osobu na přistýlce (3. lůžko) je
2 000 Kč (5 nocí), 2 400 Kč (6 nocí)
příplatek za jednolůžkový pokoj je
2 000 Kč (5 nocí), 2 400 Kč (6 nocí)
komplexní cestovní pojištění
180 Kč/osoba/pobyt a 210 Kč/osoba/6 nocí

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Český Těšín- Třinec- Jablunkov

www.benﬁca.cz

TERMÍNY
27.05.-01.06.
23.09.-29.09.

400 Kč

MAĎARSKO

hotel má výhodnou polohu v bezprostřední blízkos areálu termálních lázní a bazénů,
v sousedství historického centra města v ceně pobytu je použi wellnes, kde se nachází
zážitkový a dětský bazén, jakuzzi, infra a ﬁnská, parní a aroma cká sauna s ochlazovacím bazénem a Kneipovým chodníkem výhodou hotelu je také přímý vstup z hotelové
haly do areálu termálního koupaliště, hosté mohou po celý rok bezplatně využívat 6
termálních bazénů, plavecký bazén, tobogán vstup do uvedených čás je umožněn
prostřednictvím čipové karty, kterou obdržíte na recepci hotelu, v blízkos hotelu se nachází pitný minerální pramen město Eger je nazýváno „městem maďarského baroka“ a
mnoho návštěvníků jej považuje za nejkrásnější historické město Maďarska k dominantám města patří středověký hrad, ze kterého můžete spatřit téměř všechny významné
památky včetně katedrály (Egri bazilika- druhá největší v Maďarsku), historické náměs
a minaret pěší procházkou je dostupná zdejší vinařská oblast „Údolí krásných žen“,
v místních sklípcích můžete ochutnat nejen světoznámé víno Egri bikavér, ale také další
proslulá vína Egerské vinařské oblas

TERMÁLNÍ LÁZNĚ EGER

HOTEL FLORA
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MAĎARSKO
LÁZNĚ HAJDÚSZOBOSZLÓ
www.benﬁca.cz
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HUNGUEST HOTEL BÉKE
do detailů zrenovovaný moderní hotel Hunguest Béke **** nabízí velmi kvalitní služby
během pobytu využívají hosté bezplatně hotelové termální léčivé bazény, plavecké
a relaxační bazény s celkovou vodní plochou 3500 m2, bezplatné je rovněž využívání
hotelového wellness, zde je umožněn přístup do saunového světa, který zahrnuje aromakabinu, parní lázeň, ﬁnskou a infra-saunu, vše v návštěvních hodinách s neomezeným
přístupem
hotel Béke má přístup ke krytým i venkovním bazénům, kryté bazény: bazén se zážitkovými prvky, léčivý bazén, plovárna, rodinný bazén, dále celoročně fungující venkovní
léčivý bazén a v sezóně fungující klasická plovárna s délkou 35 metrů
hotel leží v zelené zóně města
centrum města a veřejné lázně pyšnícím se tulem „největší lázeňský komplex Evropy“
jsou ve vzdálenos 2 km

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové pokoje, bez možnos přistýlky,
jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením, na pokoji
je umístěn minibar a televize v hotelu je možnost bezplatného připojení na Wi-Fi
pro naše klienty jsou k dispozici župany na celý pobyt
ZDARMA
SLUŽBY/ restaurace, bar, konferenční sál, dětská herna
STRAVOVÁNÍ/ snídaně a večeře- formou bohatých
švédských stolů
TERMÍNY

počet nocí

dospělý

22.04.-28.04.

6

8 990

400 Kč
do 31. 1.
NEOMEZENÝ
VSTUP DO
TERMÁLNÍCH
BAZÉNŮ
A WELLNESS

ZDARMA

CENA ZAHRNUJE

SLEVY A PŘÍPLATKY

6 x ubytování 6 x snídani formou bohatého bufetu 6 x večeři formou bohatého bufetu 6 dnů neomezený přístup k vnitřním
a venkovním bazénům s léčivou termální
vodou neomezený přístup do hotelového
wellness včetně saunového světa koupací
pláště (župany) během celého pobytu bezplatný přístup k Wi-Fi dopravu zájezdovým
autokarem služby delegáta

cena nezahrnuje pobytovou taxu 1,7 EUR/
osoba nad 18 let/noc - platba na recepci
příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 200 Kč
(omezený počet)
možnost zakoupení komplexního
cestovního pojištění 210 Kč/osoba/pobyt
(6 nocí)

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Český Těšín- Třinec- Jablunkov

jsou známé již 750 let díky léčivým účinkům minerálních vod léčí se zde vysoký krevní tlak, srdce
a choroby oběhové soustavy, ženská onemocnění, blahodárný vliv má léčba také na problémy pohybové soustavy minerální prameny mají složením siřičito- hydrouhličito – vápenaté lázně nabízejí
široké možnos léčebných procedur zahrnujících hydroterapii, balneoterapii, teplotní terapii, fyzioterapii, elektroléčbu venkovní termální bazén s minerální léčivou vodou o teplotě 29 °C 4 přírodní,
léčivé minerální prameny – možnost léčivé pitné kůry na místě okolí: 100 metrů od recepce hotelu
je konečná městské hromadné dopravy s pravidelným autobusovým spojením se Zvolenem (možnost návštěvy Zvolenského hradu) hotel se nachází v centru lázeňského parku, v areálu lázeňského
parku je venkovní bazén s termální vodou v lázeňském areálu se konají několikrát týdně taneční
večery, přednášky a jiné kulturní akce

hotel PALACE

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové pokoje s možnos přistýlky jsou vybaveny sociálním zařízením, TV SAT, telefonem, rádiem, lednicí, většina pokojů má balkón SLUŽBY/ restaurace, kavárna, recepce, společenská
místnost, připojení Wi-ﬁ (pouze ve společenské místnos a ves bulu u recepce)
STRAVOVÁNÍ/ polopenze – snídaně formou švédských stolů, večeře je výběr z 5 jídel + salátový bufet
dospělý
6 890

6 x ubytování 6 x polopenzi lékařskou
konzultaci 10 léčebných procedur dopravu
autobusem služby delegáta

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Český Těšín – Třinec – Jablunkov

SLEVY A PŘÍPLATKY
možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění: 210
Kč/osoba/pobyt cena nezahrnuje: pobytovou taxu 0,60 EUR/
osoba/den- platba na recepci dětské ceny: dítě bez nároku
na lůžko pla cenu 2 990 Kč (dě jsou bez
procedur) příplatek za jednolůžkový
pokoj 1 600 Kč/pobyt

10 LÉČEBNÝCH
PROCEDUR

SANATORIUM CEGIELSKI

V CENĚ

POLSKO

CENA ZAHRNUJE

300 Kč
do 31. 1.

UBYTOVÁNÍ/ dvoulůžkové, třílůžkové pokoje jsou vybaveny sociálním zařízením, TV apartmány se skládají ze dvou dvoulůžkových
pokojů, jednoho sociálního zařízení a pokoje s kuchyňským koutem
a ledničkou SLUŽBY/ nepřetržitá recepce, k dispozici je rovněž zdravotní personál v jedné budově je ubytování, část, kde probíhají
procedury, jídelna a kavárna STRAVOVÁNÍ/ plná penze - snídaně,
obědy, večeře servírované

TERMÍNY
15.04.-21.04.
21.04.-27.04.
02.09.-08.09.
08.09.-14.09.

dospělý
4 990
5 290
5 790
5 490

CENA ZAHRNUJE

SLEVY A PŘÍPLATKY

6 x ubytování, 6 x snídani, 6 x večeři, 5 x
oběd, lékařskou konzultaci, 10 léčebných
procedur (mimo masáže) v sanatoriu
Cegielski, folklórní odpoledne s opékáním
při goralské živé hudbě, možnost pěších
procházek po okolí s průvodcem

možnost zakoupení komplexního cestovního pojištění 210 Kč/
osoba/pobyt cena nezahrnuje pobytovou taxu 3,10 PLN/osoba/
noc (platba na recepci) možnost spojení turnusů – 15.04.- 27.04.
cena 8 890 Kč, 02.09.-14.09. cena 9 890 Kč

RĄBKA ZDRÓJ

městečko leží v Małopolském vojvodství v podhůří Tater, asi 40 km od střediska
Zakopane lázně jsou známé pro blahodárné účinky místního klimatu a vody, která slouží k léčbě
dýchacích cest a oběhového ústrojí léčivá voda vyvěrá z hloubky 1 200 metrů, patří do kategorie
slaných léčivých vod, které obsahují anionty jódu a brómu, na nichž je založen unikátní léčivý účinek
možnost fakulta vních výletů – Zakopane, termální bazény Chocholów, Wadowice sanatorium
leží v klidné vilové čtvr , asi 10 minut chůze od centra lázeňského městečka

sanatorium CEGIELSKI

www.benﬁca.cz

TERMÍNY
29.07.-04.08.

LÁZNĚ SLIAČ

SLOVENSKO

HOTEL PALACE

NÁSTUPNÍ MÍSTA
Český Těšín – Třinec – Jablunkov
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