Od 6 dní za 270 Eur/os

Kontakt: hotelfloradudince@stonline.sk
Tel.: 045/558 31 32, 0910 955 070

Silvestrovský pobyt
Doprajte si ku koncu roka dokonalý oddych, skvelú zábavu
a načerpajte sily do ďalšieho roka spolu s nami
v hoteli Flóra Dudince

Dĺžka pobytu: 6 dní / 5 nocí
Cena: 270€/os
Pobyt zahŕňa:









27.12.2018 - 1.1.2019
28.12.2018 - 2.1. 2019
29.12.2018 - 3.1.2019

5x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s balkónom
1x polpenzia
4x plná penzia
1x klasická masáž chrbát+šija (20 min.)
1x masážne lôžko Ceragem (30 min.)
2x morský kúpeľ s prírodnou morskou vodou
1x whirpool
1x sauna

Dĺžka pobytu: 7 dní / 6 nocí
Cena: 318€/os
Pobyt zahŕňa:









Termíny:

Termíny:
27.12.2018 – 2.1.2019
28.12.2018 - 3.1. 2019
29.12.2018 – 4.1.2019

6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe s balkónom
1x polpenzia
5x plná penzia
2x klasická masáž chrbát+šija (20min.)
1x masážne lôžko Ceragem (30 min.)
2x morský kúpeľ s prírodnou morskou vodou
1x whirpool
1x sauna
Hotel FLÓRA Dudince, Kúpeľná 101, 962 71 Dudince
IČO: 36 622 711, IČ DPH: SK 2021767737, tel. +421 45 55 83 132, 55 83 742 – 4
hotelfloradudince@stonline.sk, www.floradudince.sk

Pre všetky pobyty platí:







Neobmedzené využívanie hotelového bazéna vrátane sedacieho bazéna s
36°C teplou vodou
29.12. 2018 - zábava pri živej hudbe - Michal Cmarko
30.12.2018 - zábavný večer hrá Peter Hansko a band
31.12.2018 - Silvestrovský večer - živá hudba DUO FUN, tombola, druhá
večera formou teplého a studeného bufetu,
½ fľaše sektu na dospelú osobu, káva, dezert, slané pečivo, polnočná
kapustnica, ohňostroj
Využívanie internetu + wifi v priestoroch recepcie a v hotelovom bare

Dôležité informácie:











Možnosť dokúpenia služieb (sauna, vírivka, morský kúpeľ...)
Možnosť dokúpenia procedúr a masáží (nutnosť nahlásiť vopred - najlepšie pri
objednávke pobytu)
1.1.2019 masáže neposkytujeme. Za pochopenie ďakujeme.
Príplatok za dieťa 25,-€/noc (bez procedúr) do 12r.
Deti do 3 rokov bez nároku na stravu a lôžko grátis
Príplatok za zviera 8€/noc
Parkovanie obmedzené 2,50€ na hotelovom parkovisku
Príplatok za apartmán 17€/noc
Pri objednávke priamo na recepcii hotela skupinové pobyty 6 a viac osôb, stáli
klienti a rezervácie do 31.10.2018 = 10% zľava z celkovej ceny pobytu.
Pri predĺžení pobytu o každú ďalšiu noc 50% zľava z ubytovania

Tešíme sa na ukončenie roku 2018
a naštartovanie roku 2019 práve s vami.
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