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ponúkajú v termínoch
3. novembra – 23. decembra 2019
2. januára – 31. marca 2020
Kúpele PIEŠŤANY v príťažlivej
47 %-nej zľave
Cena pobytu 236 € /1 osoba/ 5 dní
Plná penzia s bohatým výberom
jedál
● 14 liečebných procedúr
● DENNE voľný vstup do 2-och
teplých bazénov
● DENNE voľný vstup do Fitness
clubu
● 1-ka izba doplatok 10 €/osoba/noc

Deti do 10 rokov = pobyt GRÁTIS
Deti od 11 – 15 rokov 35 € /dieťa/noc
s bonusom vstup do 2-och bazénov
Odporúčanie odborníka: termálna
voda s najväčším liečivým záberom
na mobilitu pohybového aparátu
REZERVÁCIE a bližšie
informácie k pobytom:
Ing. Jela Hložková,
mobil: 0918/162 515
mail: info@kupelnyrelax.sk
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Váš vianočný darček
od 3. januára do 29. februára 2020
Pobyt Vital+SIP
cena 255 € /1 osoba/ 5 dní
Plná penzia s bohatým výberom
jedál
● 12 liečebných procedúr s lekárskou
konzultáciou
● DENNE voľný vstup od 9.00 hod.
do vonkajšieho termálneho bazéna
● DENNE voľný vstup od 14.00 hod.
do 3-och vnútorných bazénov
● Tanečné večery v novej reštaurácii
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BAŠTA na jazere
● 1-ka izba doplatok 25 € /osoba/noc
Odporúčanie odborníka:
najžiadanejšie kúpele SLOVENSKA
s nádherným Bojnickým zámkom
a čarovným parkom s kaviarničkami
REZERVÁCIE a bližšie
informácie k pobytom:
Ing. Jela Hložková,
mobil: 0918/162 515,
mail: info@kupelnyrelax.sk

radi by sme vám prinášali zaujímavejší
a hodnotnejší obsah každého čísla
časopisu Aktuality zväzu. Budeme radi,
ak svojimi príspevkami, podnetmi, názormi obohatíte obsah v ďalších číslach
vydania Aktualít zväzu. Vítané sú i odborné, recenzované články, ktoré prispejú k napredovaniu regionálneho
a vysokého školstva, k lepšiemu postaveniu zamestnancov rezortu školstva
a profesijnému rastu čitateľov časopisu. Vaše príspevky posielajte, prosím,
na adresu redakcie.
redakčná rada časopisu Aktuality
zväzu

