Piešťanská zima“

„

November - December 2021 / Január 2022
V cene pobytu Vám ponúkame:
• ubytovanie 6 dní (5 nocí)
• plnú penziu bufety
• nápoje (pivo, víno, malinovka)
• skupinový výlet do prírody
• 8 rehabilitačných procedúr:
o 1x vírivá vaňa
o 1x masážne kreslo
o 2x soľná kabína/oxygenoterapia
o 3x zábal (rašelinový, termický, koreňový)
o 1x elektrostimulačná procedúra
Bonus pre Vás:
• darček na pamiatku
• káva&koláč (každý deň o 16:00)
• tanečné večerné zábavy
• Gala-večer pri sviečkach
• Slovenský večer s harmonikou
• transfer tam/späť zo stanice za 1€
Naším klientom ponúkame atraktívne výlety.

4 Piešťanské plesy
- neformálne a seniorské -

...zažite s nami 6. plesový ročník 2022

SENIORSKÉ
POBYTY

Termíny 2022:
15. - 20.01.
20. - 25.01.
25. - 30.01.
30.01. - 04.02.
Plesový pobyt obsahuje:
• plesový večer s tombolou
• ubytovanie 6 dní (5 nocí)
• plnú penziu bufety
• 5 rehabilitačných procedúr
• darček na pamiatku
• nápoje (pivo, víno, malinovka)
• tanečné večerné zábavy
Počas pobytu atraktívne výlety.

Piešťany Slovensko

***************************

Výhodná doprava
z domu na pobyt

Naša spoločnosť vlastní viacero dopravných prostriedkov a vieme
pre skupiny od 25 klientov (bežne však vozíme skupiny 35 – 55
klientov) zabezpečiť cenovo výhodnú dopravu, tam aj späť
z Vášho domova. Výhodou pre Vás je to, že nemusíte viac krát
prestupovať a navyše vieme zastaviť na viacerých miestach
a takto skompletovať skupinu z rôznych miest a dedín.

Nebojte sa veľkých
skupín, máme 55
miestne autobusy komfortne z domu
k nám a späť!

Cena dopravy je konečná – tam aj späť, teda celková, viac
nehradíte nič navyše, zahŕňa už všetko spojené s cestou.
Uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov cien za trasy:
• vzdialenosť od Piešťan do 100km, cena 6€/osoba
• vzdialenosť od Piešťan od 100km do 150km, cena 9€/osoba
• vzdialenosť od Piešťan od 150km do 250km, cena 12€/osoba
• Ostatné vzdialenosti - individuálna kalkulácia, cena 0,95€ za

odjazdený kilometer (cesta hotel-destinácia-hotel).

***************************

2

pobyty na

Mikuláša

... príde a darček prinesie...
Termíny 2021:
02. - 07.12.
07. – 12.12.

Mikulášsky pobyt obsahuje:
•
•
•
•
•
•

mikulášsky večer s tombolou
ubytovanie 6 dní (5 nocí)
plnú penziu bufety
6 rehabilitačných procedúr
skupinový výlet do prírody
darček na pamiatku
• nápoje (pivo, víno, malinovka)
• tanečné večerné zábavy
Počas pobytu atraktívne výlety.

Atraktívne liečebné a poznávacie pobyty
liečenie • relax • zábava • poznávanie

Skupiny a Jednotlivci

Rezervácie skupín nad 20 osôb tel. 0910 836 695
e-mail: marketing@amonhotels.sk
Jednotlivci rezervácie - kontaktujte priamo hotel
Pre skupiny nad 25 osôb
zabezpečíme výhodnú
dopravu z domu až do hotela.
Autobusmi - mikrobusmi
(pre 25 - 55 osôb)

www.amonhotels.sk

„T

v Piešťanoch 2021

Celoročne
otvorený
Hotel HARMÓNIA
sa
nachádza
v
rekreačnej oblasti na
brehu
priehrady
Sĺňava, vzdialený cca 2 km od centra mesta Piešťany a
kúpeľného ostrova. Hotelový areál Vám umožňuje oddych a relax
v pravom slova zmysle. Zelená zóna, bohatá fauna a flóra vôkol
hotela a kvalitné komplexné služby spríjemnia pobyt našim
klientom. Náš "hotel lieči", v hotelovom Rehabilitačnom
Centre načerpáte nové sily. Parkovanie Vám poskytneme pri
hoteli, alebo na hotelovom parkovisku.

Tel. 033 2857333 e-mail: hotel@harmoniahotel.sk

***************************

Penzión ALEGRO sa
nachádza v rekreačnej
oblasti
na
brehu
priehrady Sĺňava, je
celoročne
otvorený,
vzdialený približne 2 km
od samotného centra mesta Piešťany a kúpeľného ostrova.
Areál penziónu Vám umožňuje oddych a relax v zelenej zóne,
susediac s hotelom Harmónia. V hotelovom Rehabilitačnom
Centre načerpáte nové sily prostredníctvom procedúr, ktoré
Vám sprostredkuje kvalifikovaný personál s dlhoročnými
skúsenosťami. Parkovanie Vám poskytneme pri hoteli.

e p l é l e t o“
Máj - September

V cene pobytu Vám ponúkame:
• ubytovanie 6 dní (5 nocí)
• plnú penziu bufety
• nápoje (pivo, víno, malinovka)
• skupinový výlet do prírody
• 8 rehabilitačných procedúr:
o
o
o
o

2x
2x
3x
1x

masážne kreslo
soľná komora/oxygsenoterapia
zábal (koreňový, rašelinový, termický)
elektrostimulacia

„piešťanská

Marec - Apríl / Október 2021

V cene pobytu Vám ponúkame:
• ubytovanie 6 dní (5 nocí)
• plnú penziu bufety
• nápoje (pivo, víno, malinovka)
• skupinový výlet do prírody
• 7 rehabilitačných procedúr:
o 2x masážne kreslo
o 1x soľná kabína/oxygenoterapia
o 3x zábal (rašelinový, termický, koreňový)
o 1x elektrostimulačná procedúra
Bonus pre Vás:
• darček na pamiatku
• káva&koláč (každý deň o 16:00)
• tanečné zábavy
• Gala-večer v prírode alebo pri sviečkach
• Slovenský večer s harmonikou
• transfer tam/späť zo stanice za 1€

Naším klientom ponúkame atraktívne výlety a výhodné
ceny dopravy pre skupiny (25 os.+) z miesta bydliska.

Bonus pre Vás:
• darček na pamiatku
• káva&koláč (každý deň o 16:00)
• tanečné zábavy a grilovačka v prírode
• Slovenský večer s harmonikou
• transfer tam/späť zo stanice za 1€

AKCIA:

Tel. 033 2857222 e-mail: penzion@alegrohotel.sk

Naším klientom ponúkame počas pobytu
atraktívne výlety a výhodné ceny dopravy pre
skupiny (nad 25 osôb v skupine) z miesta bydliska.

jar a jeseň“

