
Vaše nejlepší brána k poznání                                                                          www.portaoptima.com 

S L O V I N S K O 
     Země na sluneční straně Alp 

Relaxační pobyt v letovisku Moravske Toplice – hotel VIVAT          

„Slovinsko je malá země, která má vše, co láká milovníky historie a krásné 

přírody – hory, jezera, jeskyně, stará kamenná městečka, plno hradů, moře, vinice a termální 

prameny!!!! Je to pro mnohé nepoznaná země, která určitě stojí za poznání“ 

Termín: 6. - 8. 5. 2023  

Cena: 5. 250,-Kč za 40 platících osob 

           příplatek za 1/1pokoj je 1.500,-Kč /2 noci 
V ceně zahrnuta: doprava zájezdovým klimatizovaným autobusem (vybaveným WC, DVD a s možností 

občerstvení teplými a chlazenými nápoji), 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky v 

hotelu Vivat 4*, 2x polopenze (snídaně a večeře švédské stoly), pobytová taxa, hotelový župan, internet, 

návštěva slavného slovinského vinařství s ochutnávkou věhlasného perlivého vína Radgonska penina), 

připojištění léčebných výloh v zahraničí, služby průvodce. 

Je možné využít lázeňských služeb za příplatek (masáže, privátní koupele). 

Cca 7dní před odjezdem obdrží klienti pokyny na cestu. 

Program: 
1.den: Odjezd v ranních hodinách (8.00 hod), cesta nonstop s hygienickými přestávkami.  Po zastávka 

k ochutnávce čokolád v čokoládovně ZOTTER a prohlídka vinného sklepa - „Domu peniny “ Po příjezdu 

do Moravských Toplic ve 14.00 hod. ubytování, odpolední relaxace v hotelových lázních, večeře, možnost 

večerní relaxace v lázních a nocleh. 

2.den: Celodenní návštěva termálních lázní a světa saun + možnost návštěvy biofarmy, kde produkují 

dýňový olej, pršut, salámy, sýry, víno…. 

Hotel nabízí: 

 venkovní i vnitřní termální bazény (4 venkovní  bazény + vířivka, 4 vnitřní  bazény + 3 vířivky) 

 restaurace, kavárny 

 sauny- za příplatek 

 lehátka zdarma, plážový ručník + župan 

nocleh. 

3.den: Po snídani relaxace v hotelových  termálních lázních, odjezd domů v cca 16.00 hod. Návrat ve 

večerních hodinách ( cca 22.00 hod.).  

 

 
Připravila: CK PORTA OPTIMA , IČ 68117434 
Cena může být navýšena v důsledku daňových či kurzovních změn či nárůstu cen pohonných hmot, ,energií a  

průjezdních poplatků. 

 

 


