
 LÁZNĚ TRENČIANSKÉ TEPLICE  

 Lázeňský pobyt na 6 dní včetně dopravy a plné penze za 7590,-Kč 

PRO VÁS CENA V PŘEDPRODEJI PŘI OBJEDNÁNÍ 

DO KONCE ÚNORA  5590,-Kč (záloha 1500,-Kč/osoba) 

 Jedinečné složení termální léčivé vody v Trenčianských Teplicích 

zregeneruje vaše tělo a navrátí radost z pohybu . 

 V ceně: ubytování v hotelu VILA ANNA***    na 6 dní / 5 nocí  ve 2 

lůžkovém pokoji s vlastním sociálním zařízením,   (1lůžkový pokoj je 

za příplatek 1000,-Kč, ) Plná penze: snídaně jednotné, oběd a večeře 

– výběr ze 2 jídel. Doprava : autobusem , odjíždíme z  Pardubic a 

Brna, svoz z Prahy a Kolína.  Pro kolektivy nad 25 osob zajíždíme 

kamkoliv Bonusy k pobytu v ceně:  denně: 20min. vířivá vana, 

1hodinu bazén, 1x večer při harmonice s degustací vín, 15% sleva na  

další lázeňské procedury.  

 

Wellness Hotel VILA ANNA je ***   přímo v centru lázeňského města  Trenčianské 

Teplice, nazývaného perla Karpat,  50m od pěší zóny, v komfortně vybavených 

pokojích . Každý pokoj má televizi, telefon, kompletní sociální zařízení s možností 

připojení na internet.Nově vybudované wellness centrum v hotelu nabízí plavecký 

bazén, whirpool, bylinnou koupel nohou, saunový svět ( parná, fínska a infra sauna ), 

masáže, zábaly. 

 



Během pobytu můžete navštívit na pěší zóně v blízkosti hotelu známé lázně, ve 

kterých se léčí nemoci pohybového ústrojí a některá kožní onemocnění, 

venkovní termální bazén s vířivkou, který je otevřen celoročně, lesopark 

s jezírkem u  kterého zapomenete na své starosti a načerpáte spoustu nových 

sil a energie. Pro hosty se sportovním duchem jsou k dispozici tenisové kurty a 

minigolf. Večer je možné navštívit několik restaurací a barů, kde se dá posedět 

i zatančit. 

   

Lázně Trenčianské Teplice leží v západní části Slovenska, v jihozápadní části 

Strážovských vrchů, v údolí potoka Teplička, severovýchodně od Trenčína, 

nedaleko hranic s Českou republikou. Navzdory nadmořské 

výšceTrenčianských Teplic dávají jim okolní vrchy ráz podhorské klimatu. 

Uzavřená poloha zaručuje příjemné a před větry chráněné podnebí. 

 

V současnosti je kromě léčivé vody využívána i široká paleta metod z 

oblasti léčebné rehabilitace . Lázně Trenčianské Teplice už stovky let 

vracejí nemocným zdraví a zdravým poskytují relaxaci a dávají jim novou 

chuť do života . 

 



    

V léčení onemocnění pohybového aparátu patří k nejvzácnějším 

slovenským lázním s dlouhodobou tradicí a nadprůměrnými léčebnými 

výsledky 

   

TERMÍNY POBYTŮ: 

25.9. – 30.9.2016    2.10. – 7.10.2016   9.10. -14.10.2016  16.10. – 21.10.2016 

     

 

 

Cestovní kancelář  Hana Repková - LOTOS 

Hornická Čtvrť 113    533 12 Chvaletice 

Tel:  737113564  - Nonstop,  737113564 

e-mail: ck.lotos@seznam.cz    www.cklotos.cz  

mailto:ck.lotos@seznam.cz
http://www.cklotos.cz/


 


