
pozýva členov združenia, členov Akadémie tretieho veku
a ostatných záujemcov  

na víkendový pobyt, v Trenčianskych Tepliciach
a návštevu Trenčianskeho hradu

Termín: 18. – 20. marca 2016 (piatok – nedeľa) 2 noci
Cena pobytu: 99 €/osoba

2x ubytovanie v moderne zariadených dvojlôžkových 
izbách s vlastným príslušenstvom (kúpeľňa, WC), rádio, 
SAT-TV, telefónom, hotel Flóra , ul. 17. novembra 14, TT
2x polpenzia, raňajky – bufetové stoly, večera – 
výber z 3 hlavných jedál
1x aromamasáž voskom (20 min.)
1x rašelinový zábal (15 min.)
Bonusy:
 na privítanie nápoj dobrej nálady
 kúpací plášť počas celého pobytu
 voľný vstup do bazénového komplexu s plaveckým 

nerezovým bazénom a s vodnými atrakciami
 denný vstup do saunového sveta so soľnou saunou, 

bylinkovou  inhaláciou, fínskou saunou,tepidáriom 
a vodnou cestou

 voľný vstup do fitness
 stolný tenis, stolný futbal, hracie šípky
 v prípade účasti nad 20 účastníkov samostatný priestor 

na spoločenské aktivity
Doprava: individuálna (autami v skupinkách, možnosť parkovania 

pred hotelom, poplatok 3€/noc) vlakom, autobusom

Prihlásiť sa môžete na:
info@pozitivumvnas.sk
telefonicky: 0907 607 255

mailto:info@pozitivumvnas.sk


Víkendový pobyt v Trenčianskych Tepliciach
a návšteva Trenčianskeho hradu

Termín: 18. – 20. marca 2016 (piatok – nedeľa)

Program: 

18. marca 2016 (piatok)
09.30 h príchod do Trenčianskych Teplíc, parkovanie, hotel Flóra
10.00 – 13.00 h pešia krátka túra k vodnej nádrži Omšenie
13.00 – 14.00 h obed v reštauračnom zariadení Trenč. Teplice 
14.00 – 14.30 h ubytovanie  (hotel Flóra) a voľný program
18.00 – 19.00 h večera (hotel Flóra - výber z 3 jedál)
19.00 h voľný program v klubovni (karty, spoločenské hry, 

posedenie pri vínku a hudbe

19. marca 2016 (sobota)
09.00 h raňajky (hotel Flóra – švédske stoly)

Voľný program, prechádzky mestečkom, procedúry 
v kúpeľoch,....

18.00 h večera (hotel Flóra - výber z 3 jedál)
19.00 h voľný program v klubovni (karty, spoločenské hry, 

posedenie pri vínku a hudbe

20. marca 2016 (nedeľa)
09.00 h raňajky (hotel Flóra – švédske stoly)
10.30 h odchod z hotela
11.30 h návšteva Trenčianskeho hradu, prehliadka mesta 

Hotel Flóra
ul. 17. novembra 14
Trenčianske Teplice 
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