
RAJECKIE TEPLICE to jedno z najbardziej atrakcyjnych uzdrowisk s³owackich le¿¹ce 10 km na po³udnie od ̄ yliny i 180 km od Krakowa. 
Warunki klimatyczne Rajeckich Teplic nale¿¹ do umiarkowanych, wed³ug klasyfikacji szwajcarskiej zaliczane s¹ do uspokajaj¹cych - du¿a 
iloœæ dni s³onecznych bez silnych upa³ów, œwie¿e powietrze bez silnych wiatrów. Cenne jest wyj¹tkowo czyste powietrze z minimaln¹ iloœci¹ 
py³ów i emisji zanieczyszczaj¹cych atmosferê. •ród³a wód termalnych Rajeckie Teplice dziêki temperaturze 38 stopni maj¹ wspania³e 
w³aœciwoœci lecznicze i wykorzystywane s¹ w oœrodku balneologicznym.

Hotel usytuowany w centrum miasteczka 
zdrojowego, jest po³¹czony nadziemnym 
korytarzem bezpoœrednio z hotelem Aphrodite, w 
którym goœcie korzystaj¹ ze wszystkich 
zabiegów. Pokoje 2-osobowe z ³azienkami, 
telefonem, TV-sat, radiem, lodówk¹.
Goœcie maj¹ do dyspozycji 46 pokojów i 8 
apartamentów dla 92 osób. Wyposa¿enie 
pokojów: telefon, TV /sat. prog./, radio, lodówka, 
³azienka z WC.
Kantor i sejf na recepcji, darmowe WiFi w 
kawiarni, 2 sale konferencyjne dla 25 - 35 osób 
WY¯YWIENIE: œniadania.

HOTEL APHRODITE PALACE****

OFERTA SPECJALNA - PAKIET BALIK SENIOR

7 NOCLEGÓW - CENA OD OSOBY:   260 EUR

CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie w hotelu Ma³a Fatra, Villi Flora lub Villi Margerita, 
wy¿ywienie 2 x dziennie, codziennie 3-godzinny wstêp do 
Wodnego Œwiata, 3 x masa¿ klasyczny (15 minut), podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 48 EUR.

VILLA FLORA***

Willa po³o¿ona jest w centrum uzdrowiska 
w pobli¿u hotelu Aphrodite Palace****.

Luksusowe zakwaterowanie w komfortowych 
pokojach z wyposa¿eniem o wysokim 
standardzie. Mo¿liwoœci przyjemnego spêdzenia 
czasu w ogrodzie z fontann¹. 

Wyposa¿enie pokoi i apartamentów: TV - Sat., 
radio, k¹cik kuchenny, ³azienka z WC.

WY¯YWIENIE: œniadania.

Villa Flóra znajduje sie w przyjemnym, 
bezpoœrednim otoczeniu uzdrowiskowego 
jeziorka z restauracj¹ Rybacka Baszta.
Swoim po³o¿eniem zapewnia zakwaterowanym 
goœciom ca³kowit¹ prywatnoœæ. Ca³kowita iloœæ 
miejsc 15.

Wyposa¿enie pokoi i apartamentów: TV - Sat, 
radio, telefon, lodówka, ³azienka z WC, internet.

WY¯YWIENIE: œniadania.

VILLA MARGARETA***

CENA OD OSOBY ZA DOBÊ:

03.01 - 16.04 oraz  22.04 - 25.12.14
38 EUR

Cena zawiera:
1 nocleg w pokoju 2-osobowym, œniadanie, 
nieograniczony wstêp do Wodnego Œwiata, 
korzystanie z sauny i sali fitness.

CENA OD OSOBY ZA DOBÊ:

03.01 - 16.04 oraz  22.04 - 25.12.14
  34 EUR / pokój          

41 EUR / apartament

Cena zawiera:
1 nocleg w pokoju lub apartamencie 2-
osobowym, œniadanie; wstêp do Wodnego 
Œwiata: apartament - nieograniczony, 
pokój - 3 godziny dziennie, korzystanie z 
sauny i sali fitness.

CENA OD OSOBY ZA DOBÊ:

03.01 - 16.04 oraz  22.04 - 25.12.14
34 EUR / pokój          

41 EUR / apartament

Cena zawiera:
1 nocleg w pokoju lub apartamencie 2-
osobowym, œniadanie; wstêp do Wodnego 
Œwiata: apartament - nieograniczony, 
pokój - 3 godziny dziennie, korzystanie z 
sauny i sali fitness.
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