Náš nový „p r í r a s t o k“ pre Vás
Drahí priatelia, partneri, štamgasti,
predstavujeme Vám nové hotelové zariadenie
Penzión Bezovec je otvorený celoročne a nachádza v krásnom
horskom prostredí pohoria Považský Inovec, vzdialený je asi 20km od
kúpeľného mesta Piešťany. V tesnej blízkosti penziónu sa nachádza
prestížne lyžiarske stredisko, v ktorom si na svoje prídu lyžiari skúsení
aj začiatočníci či bežkári. V letnom období prostredie penziónu
ponúka možnosti na oddych v prírode, turistiku či prírodné kúpanie.
Parkovanie v areáli hotela, wifi internet bezplatne.
Ubytovanie je zabezpečené v 2- a 3-posteľových izbách so sociálnym
zariadením, na 3 podlažiach (bez výťahu). V reštaurácii sa podáva celodenná strava, pre skupiny bufetovým
spôsobom. Klientov poteší fínska sauna, jacuzzi a spoločenská miestnosť (vhodná aj na rokovacie
a prezentačné aktivity). Pre ubytovaných klientov poskytujeme rehabilitačné procedúry (masáže, zábaly
a iné atraktívne terapie). V lete požičovňa športových potrieb, ohnisko – gril, letná terasa.

N a j b l i ž š i e p o b y t y:
Mikulášsky pobyt 2 noci s programom (6.- 8.12. + 13.- 15.12.2019) cena 69€/osoba
Vianočný pobyt 4 noci s programom

(23.- 27.12.2019)

cena 149€/osoba

(1 procedúra, neobmedzený welness, slávnostná štedrovečerná večera s darčekom, štefanská zábava)

Silvester - 3 noci s programom

(30.12.2019 - 02.01.2020) cena 160€/osoba

(1 procedúra, neobmedzený welness, slávnostná večera a Novoročná zábava)

Všetky pobyty zahŕňajú plnú penziu, voľný vstup do hotelového wellness centra, denne 16:00 káva/koláč.
Cena je za osobu a noc v dvojposteľovej izbe. Doplatok za 1-post. izbu 7€/noc. Miestny poplatok nie je v cene.

ponuka pre skupiny nad 15 osôb
3 noci cena 99€/osoba
5 nocí cena 149€/osoba
Cena individuálne +10€/pobyt

Všetky pobyty zahŕňajú plnú penziu, voľný vstup do hotelového wellness
centra, o 16:00 káva/koláč. Cena je za osobu a noc v dvojposteľovej izbe.
Doplatok za 1-post. izbu 7€/noc. Miestny poplatok nie je v cene.

Rezervácie: Bc. Denisa Varačková tel. 0910 836696 e-mail: bezovec@amonhotels.sk

Naša stála celoročná ponuka pre Vás
„P i e š ť a n y n á s b a v i a“
3 hotelové zariadenia „dobrý servis za prijateľnú cenu“

Voľné termíny v hoteli Harmónia:
6.2. – 11.2. 2020, 10.3. – 15.3. 2020, 23.3. – 28.3. 2020, 5.4. – 9.4. 2020,
14.4. – 18.4. 2020, 23.5. – 28.5. 2020, 31.7. – 4.8. 2020, 28.10. – 2.11. 2020,
7.11. – 12.11.2020, 13.11, - 15.12. 2020
Voľné termíny v penzióne Alegro:
10.1. – 15.1. 2020, 6.3. – 11.3. 2020, 21.3. – 26.3. 2020, 25.3. – 30.3.2020,
28.10. – 2.11. 2020, 19.11. - 15.12.2020, Vianoce a Silvester

Voľné termíny v penzióne Harmony Rezort:
26.1. – 30.1. 2020, 14.4. – 19.4. 2020, 20.4. – 25.4.2020, 28.4. – 3.5. 2020,
9.5. – 14.5. 2020, 18.5. – 23.5. 2020, 19.7. – 24.7. 2020, 19.9. – 24.9. 2020,
27.10. – 1.11. 2020, 14.11. – 19.11.2020, Vianoce a Silvester

Počas celého roka zabezpečujeme pre našich klientov sprievodný denný a večerný program.
Organizujeme atraktívne výlety do okolia, spoznávame nádherné historické
miesta a lokality, užívame si spoločne čistú prírodu. Naši odborní
sprievodcovia budú Vašimi príjemnými spoločníkmi a veríme, že odborné
exkurzie obohatia Vaše poznanie o tejto kúpeľnej lokalite.
Kúpanie v lete sa ponúka vo viacerých lokalitách, predovšetkým v letných kúpaliskách v blízkosti
našich hotelov alebo v termálnom kúpalisku Eva; v zime v kúpeľoch Piešťany.

Výhodná doprava pre skupiny
Cena dopravy tam aj späť (celková):
 Vzdialenosť od Piešťan do 100km
cena 10€ / osoba
 Vzdialenosť od Piešťan od 100km do 150km
cena 12€ / osoba
 Vzdialenosť od Piešťan od 150km do 250km
cena 14€ / osoba
 Ostatné vzdialenosti – individuálna kalkulácia
cena 0,90€ / km
Minimálny počet 20 klientov.
Nebojte sa veľkých skupín, máme 55 miestne autobusy – komfortne z domu k nám!

Rezervácie: Bc. Denisa Varačková tel. 0910 836696 e-mail: bezovec@amonhotels.sk

