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Relaxačné pobyty v penzióne Moravica 3* V Národnom parku Nízke Tatry
Mesiace apríl - máj 2019
Penzión Moravica 3* sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry, s bohatými možnosťami aktivít akou
je turistika, horský bicykel, lyžovanie, plávanie. S radosťou vám odporučíme kam v okolí.
Ponúkame ubytovanie v izbách hotelového typu a apartmány s kuchynským kútom a
terasou. V našej reštaurácii si môžete vychutnať raňajky alebo polpenziu, prípadne si posedieť na
slnečných terasách.
K dispozícii máme wellness, multifunkčné ihrisko, detské ihriská, lyžiareň, priestor na
odkladanie bicyklov, bezplatné parkovisko, v letnom období vonkajší nerezový bazén s masážnymi
tryskami a detský nerezový bazénom.

Pobyt pre 2 osoby
Cena zahŕňa:
ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci v dvojposteľovej izbe v penzióne Moravica***
2 x raňajky pre 2 osoby formou bohatých bufetových stolov zadarmo
2 x večera pre 2 osoby formou výberu z 3-chodového menu a šalátový bufet
zadarmo wi-fi

zadarmo parkovanie
zadarmo detský
kútik
zadarmo 1 x 1 hod wellness na pobyt
zadarmo lyžiareň
zadarmo extérne fitness v areály penziónu
zadarmo detské ihriská v areály penziónu
zadarmo 1 x 1 hod miltifunkčné ihrisko na pobyt
cena nezahŕňa:
povinný miestny poplatok obci 1,-€/osoba/noc
zľavy
33% na vstup do 25m plaveckého bazéna v hoteli Alexandra Wellness Hotel
33% na vstup do Wellness v hoteli Alexandra Wellness Hotel
33% na vstup do stanišovskej jaskyni v Jánskej doline
nástup na pobyt v 1. deň od 14:00 hod
ukončenie pobytu na 3. deň do 10:00 hod

Cena pre 2 osoby:
Počas víkendu: 190 Euro
Počas týždňa: 170 Euro
Cena pre 2 os. + 1 dieťa:
Počas víkendu: 235 Euro
Počas týždňa: 205 Euro
Cena pre 2 os. + 2 deti:
Počas víkendu: 240 Euro
Počas týždňa: 200 Euro

