
JÓGA V LÁZNÍCH 
       TRENČIANSKE  TEPLICE  – SLOVENSKO 

Světoznámé lázně jsou proslavené nejen doma ,ale i v zahraničí. V lázních se nachází pět pramenů 
přírodní  léčivé vody s teplotou do 40°C .V lázních  se využívá přír. rašelina a minerální fango. Lázně 

jsou zaměřené na léčení páteře, artrózy kloubů, revmatoidní artritidy, kožních onemocnění, 
psoriáza.Lázně mají ideální podmínky pro turistiku, cykloturistiku, tenis a jiné sporty. 

 
Hotel  Slovakia - nově zrekonstruovaný, 

 se nachází v centru města, unikátní je propojení 
lázeňským mostem s hotelem Krym. 

Ubytování: jednolůžkové,dvoulůžkové pokoje. 
Pokoje mají balkony nebo terasu, jsou vybaveny 
telefonem, rádiem, satelitní TV, sprchou, WC, Wi-
Fi, županem, fénem,varnou konvicí, ledničkou a 
trezorem. 
 
Termín: 21.5.-27.5.2023 7dnů,6nocí      
(pobyt začíná obědem a končí snídaní) 

Cena:   10. 400,--Kč zahrnuje ubytování 
s plnou penzí, dopravu autobusem,vstupní 
lékařskou prohlídku,12 léčebných procedur,  1x 
denně 80 min. vstup do venkovního bazénu Grand,1x za pobyt vstup do malého wellness okruhu 
(hotel Slovakia). 
Lázeňský poplatek 1,81 EUR/den není zahrnut v ceně.    

Cena vlastní dopravou:   9.900,-- Kč, parkování za poplatek. 

Stravování: plná penze ,snídaně, obědy, večeře formou bufetových stolů                                       

Doprava: autobusem, odjezd v neděli 21. 5.2023 v 8.00 hod z parkoviště DK města Ostravy 
– sraz v 7.40 hod. ( nebo vlastní dopravou) 

Ubytování: Hotel Slovakia, dvoulůžkové pokoje,jednolůžkový pokoj s příplatkem 1.800,-- Kč  za 
pobyt. 

Program:  2x denně cvičení jógy-není povinné, (na cvičení si vezměte podložku), procedury,   
(vezměte si dvoje plavky ) turistika. 

Kultura: koncerty a taneční večery v lázeňských hotelích. 

Pojištění: u svých zdravotních pojišťoven 

Splatnost pobytu: do  15. 3. 2023, č.ú. 102009962/2250, VS 21052023, do zprávy pro 
příjemce uveďte své jména a příjmení. V případě, že se objednaného pobytu nemůžete 
zúčastnit a nezajistíte si místo sebe náhradu jsou následující storno podmínky: do 28 dnů před 
odjezdem 10%  z  ceny pobytu, od 27 – 14 dní před odjezdem 30 % z ceny pobytu, méně jak 13 
dní před odjezdem 50 % z ceny pobytu. 

 

Organizátoři pobytu: 

 Pavla Foltýnková   (přijímá přihlášky)                          Herbert Konečný 

 mobil: 722514981                                                            tel. 596747034, mobil: 737624916 

 e-mail: pavlafoltynkova@gmail.com                             e-mail: jogaostrava@seznam.cz 

                                                                                           www.joga-ostrava.cz 


