טרמה רוגשקה  -אתר הספא הטוב ביותר בסלובניה
לשתות את מי המגנזיום ולחדש את אביב הנעורים
 7ימים חבילת ספא מושלמת לחיזוק הגוף והנפש הכוללת טיפולים ,העברות וטיולים בעברית.
בליווי נציג  /מדריך ישראלי מטעם החברה.
החבילה כוללת:













טיסות הלוך ושוב לזאגרב בחברת קרואטיה איירליינס
העברות הלוך ושוב משדה התעופה בזאגרב לאתר הנופש רוגשקה שבסלובניה
 6לילות  7 /ימים על בסיס חצי פנסיון במלון גרנד סאבה ( ) *4 Grand Savaבחדרי סופריור ממוזגים עם מרפסת
 6טיפולי ספא לבחירתכם מתוך מגוון טיפולים  -ראו רשימה.
שתיית מי מגנזיום בכל התקופה
כניסה חופשית לבריכה ,לסאונה ,לג'קוזי ולחדר הכושר וכן לקזינו ולהופעות המוסיקה והריקודים בלובי המלון
התעמלות מדי בוקר בבריכה המקורה שבמלון
חלוק רחצה לשימוש בכל תקופת השהייה באתר
בקבוק מי מגנזיום בחדרים ביום ההגעה
ביום ההגעה ארוחת צהרים נוספת לארוחת הערב.
 2חצאי ימי טיול ועוד יום טיול מלא בליווי מדריך מצוות סביב העולם השוהה באתר הספא
מדריך ישראלי השוהה באתר הספא למשך כל תקופת החבילה

תאריכי יציאה ומחירים קיץ 2018
תאריך
יציאה
22.05 – 29.05
29.05 – 05.06
05.06 – 12.06
12.06 – 19.06
29.06 – 05.07
06.07 – 12.07
27.07 – 02.08
29.08 – 05.09
05.09 – 12.09
02.10 – 09.10

מחיר לאדם
בחדר זוגי ביורו
כולל  6טיפולי ספא
ושתיית מי מגנזיום
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145
1145

תוספת ליחיד
בחדר

תוספת מחיר לחדר
מסוג גרנד סופריור

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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אתר הספא והנופש טרמה רוגשקה
אתר הספא והנופש טרמה רוגשקה שבסלובניה נחשב לאחד הטובים בעולם ולטוב ביותר בסלובניה .גולת הכותרת של האתר
היא הימצאות מי המגנזיום אותם שותים הנופשים במקום .למי המגנזיום יתרונות רפואיים רבים בפיתרון בעיות בתחום הלב,
לחץ דם,כולסטרול ,בעיות בתחום הגסטרו ,מתח נפשי ועוד .השקט והשלווה בשילוב הנוף המוריק ,האויר הצח והאוירה החמה
העוטפת את המקום ,יעשו עבורכם את השהייה בטרמה רוגשקה לחוויה נפלאה ובלתי נשכחת .לאוהבי הספורט מבחר פעילויות
כגון :שחייה בבריכות מים טרמליות מקורות או בבריכה פתוחה ,מגרשי טניס ,מרכז גולף ,רכיבה על אופניים ועוד.

טיפולי יופי וטיפוח הגוף
מרכז הספא "לוטוס" הנמצא במלון שבו תשהו ,מציע לנופשים מגוון מרשים של טיפולים אקסקלוסיביים מיוחדים לטיפוח הגוף
ועור הפנים לצד טיפולים בשיטת האירוודה לרוגע ואיזון הגוף והנפש .בנוסף תוכלו ליהנות ממכון היופי שבמלון וממספרה.
אתם מוזמנים ליהנות במסגרת חבילת הנופש שתרכשו ,ממגוון עשיר ביותר של סוגי עיסויים שונים ,טיפולי יופי ואסתטיקה
ברמה גבוהה טיפול בבעיות עור שונות ,אמבטיות וחבישות בוץ.

סוגי העיסויים והטיפולים לבחירה הניתנים במסגרת החבילה  6 -סוגי טיפולים מתוך המבחר שלפניכם
עיסוי  30 RELAXדקות * עיסוי לימפתי  30דקות * עיסוי רפלקסולוגי לרגליים  30דקות * עיסוי ראש * עיסוי פנים * מסכה
לפנים * טיפול פילינג לפנים * טיפול פילינג לגוף * פנגו בוץ ב 2 -אזורים * מסכת  CLAYלכל הגוף * עיסוי מתחת למים 20
דקות * אמבט מינרליים  20דקות * טיפול טנס  20דקות * טיפול גריפרס  20דקות * טיפול פרפין לרגליים * טיפול פרפין
לידיים * טיפול דיקור באוזניים להרזיהAURICOLOTHERAPY

מי המגנזיום וטיפולי הבריאות באתר הספא
לרשות המתארחים במקום ,מגוון רחב מאד של טיפולים הניתנים תחת השגחה רפואית בתחומים הבאים :פיזיותרפיה ,בעיות
לב ,עודפי שומן ,ראומטיזם ,מחלות כבד ומטבוליזם ,כיס מרה ומערכת העיכול ,ניקוי החומציות שבגוף ,סוכרת ,הורדת לחץ דם
גבוה ,כולסטרול ,שומן יתר ומחלות אחרות .טיפולים אלו הנעשים בפיקוח רפואי ומשולבים עם שתיית מי המגנזיום המפורסמים,
המשפיעים לטובה על מערכות הגוף.

מלון  GRAND HOTEL SAVAבדירוג * 4
המלון בדירוג  * 4נחשב לאחד מהטובים ביותר באתר הספא .המלון מוקף בגינות נוי ונוף פסטורלי ,ממוקם במרכז אתר הספא
ובמרחק הליכה מהיכל הבריאות ומרכז שתיית מי המגנזיום .במלון חדר אוכל מפואר המציע מטבח קלאסי ,דיאטטי ודיאבטי,
מסעדה לאניני טעם ,בתי קפה ,בר ומועדון לילה ,חדר כושר ,בריכה טרמלית מקורה ,סאונה וג'קוזי .מרכז הספא "לוטוס"
הנמצא במלון מציע לנופשים מגוון מרשים של טיפולים אקסקלוסיביים מיוחדים לטיפוח הגוף ועור הפנים לצד טיפולים בשיטת
האירוודה לרוגע ואיזון הגוף והנפש .בנוסף תוכלו ליהנות ממכון היופי שבמלון וממספרה.
חדרי המלון כוללים חדרי סופריור וחדרי דלוקס בגדלים שונים ,כולם ממוזגים ומפנקים ומעוצבים בטוב טעם ,לכולם מרפסת
וחלקן משמשים כסוויטות מפוארות .בכל החדרים אמבטיה או מקלחת אלגנטיים ומודרניים ,טלוויזיה ,חיבור לאינטרנט חינם,
מיני-בר ,טלפון ישיר ,מייבש שיער ,חלוק רחצה ,כספת ומזגן.
לפרטים נוספים אודות אתר הספא והטיפולים המוצעים במקום התקשרו אלינו ו  /או

כנסו ללינק.
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פירוט התוכנית לרוכשים חבילת ספא הכוללת נציג ישראלי מטעם החברה
יום  .1נחיתה בזאגרב ונסיעה לטרמה רוגשקה בסלובניה
נמריא בשעת בוקר מוקדמת וננחת לאחר כ  3שעות טיסה בזאגרב שבקרואטיה .לאחר איסוף המזוודות נפגוש את המדריך
הישראלי שילווה אותנו למשך כל תקופת שהותנו באתר הספא בסלובניה .נצא לדרך ואחרי כשעה של נסיעה מהנה בינות נופים
ירוקים ומרהיבי עין ,נגיע לעיירת הנופש המקסימה טרמה רוגשקה .נתמקם בחדרי המלון ונתכבד בארוחת צהרים טעימה.
לאחר מנוחת הצהריים נערוך סיור היכרות באתר במהלכו נקבל הסברים אודות עיירת הנופש ,מתקני הבריאות והספא
ושירותים שונים במלון .נסייר בהיכל הבריאות הנמצא ממול למלון ,נשמע הסברים אודות מי המגנזיום ותרומתם הייחודית
לבעיות רפואיות שונות .לעת ערב נקנח בארוחה עשירה ובסיומה נוכל ליהנות מהליכה בין כרי הדשא המרהיבים ולצלילי מוזיקה
רגועה ,או ליהנות ממופעי בידור המוצעים במקום.

יום  .2יום פינוק והנאה לגוף ולנפש
היום יוקדש לפינוקי הגוף והנפש .לאחר ארוחת הבוקר נצא לפעילות יוגה והתעמלות בבריכת המים הטרמלית שכולה פינוק
והנאה .ננצל את מתקני הסאונה והג'קוזי ונתכבד באחד מטיפולי הגוף המוצעים לבחירה .נקנח בתה אירווידה מרענן ומרגיע
ולמעוניינים נשמח להציע מגוון טיולים רגליים במסלולי הליכה ביערות העד שבאזור .נקנח בארוחת ערב טעימה ולאחריה נוכל
ליהנות מהליכה בין כרי הדשא המרהיבים ולצלילי מוזיקה רגועה ,ליהנות ממופעי בידור המוצעים במקום או לשמוע הרצאה
בנושא מרתק שתינתן על ידי המדריך שלנו.

יום  .3יום פינוק והנאה לגוף ולנפש
היום יוקדש לפינוקי הגוף והנפש .לאחר ארוחת הבוקר נצא לפעילות יוגה והתעמלות בבריכת המים הטרמלית שכולה פינוק
והנאה .ננצל את מתקני הסאונה והג'קוזי ונתכבד באחד מטיפולי הגוף המוצעים לבחירה .נקנח בתה אירווידה מרענן ומרגיע
ולמעוניינים נשמח להציע מגוון טיולים רגליים במסלולי הליכה ביערות שבאזור .נקנח בארוחת ערב טעימה ולאחריה נוכל
ליהנות מהליכה בין כרי הדשא המרהיבים ולצלילי מוזיקה רגועה ,ליהנות ממופעי בידור המוצעים במקום או לשמוע הרצאה
בנושא מרתק שתינתן על ידי המדריך שלנו.

יום  .4יום פינוק והנאה לגוף ולנפש ולאחריו חצי יום טיול לחבל אולימיה
נקום לבוקר מרענן ולאחר הארוחה נעסוק בפינוקי הגוף והנפש .נצא לפעילות יוגה והתעמלות בבריכת המים הטרמלית שכולה
פינוק והנאה .ננצל את מתקני הסאונה והג'קוזי ונתכבד באחד מטיפולי הגוף המוצעים לבחירה .נקנח בשתיית תה אירווידה
מרענן ומרגיע ולמעוניינים נשמח להציע מגוון טיולים רגליים במסלולי הליכה ביערות העד שמסביב לאתר .בשעות אחר הצהרים
נצא לכוון חבל אולימיה היפהפה .נבקר בטירת מידבל שמאז המחצית השנייה של המאה ה 17 -שימשה כמנזרו של פאול
הקדוש .הטירה נבנתה כבית מרקחת ונחשבת לאחד מבתי המרקחת העתיקים באירופה .נצפה בנופים הייחודיים של האזור
ונמשיך לביקור בחוות איילים מדהימה שם גם נוכל להאכילם .נמשיך לביקור בחנות שוקולד בוטיק קטנה וחמודה השוכנת
בסמוך ליער מקומי ומייצרת מיני שוקולדים טעימים להפליא במגוון צורות שונות כיד הדימיון .עם טעם מתוק בפה נשוב למלון
לארוחת ערב ולאחריה נוכל ליהנות ממוזיקה רגועה ,מופעי בידור או הרצאה בנושא מרתק שתינתן על ידי המדריך שלנו.

יום  .5יום פינוק והנאה לגוף ולנפש
היום יוקדש לפינוקי הגוף והנפש .לאחר ארוחת הבוקר נצא לפעילות יוגה והתעמלות בבריכת המים הטרמלית שכולה פינוק
והנאה .ננצל את מתקני הסאונה והג'קוזי ונתכבד באחד מטיפולי הגוף המוצעים לבחירה .נקנח בתה אירווידה מרענן ומרגיע
ולמעוניינים נשמח להציע מגוון טיולים רגליים במסלולי הליכה ביערות העד שבאזור .נקנח בארוחת ערב טעימה ולאחריה נוכל
ליהנות מהליכה בין כרי הדשא המרהיבים ולצלילי מוזיקה רגועה ,ליהנות ממופעי בידור המוצעים במקום או לשמוע הרצאה
בנושא מרתק שתינתן על ידי המדריך שלנו.
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יום  .6טיול לאגם בלד ,מצודת בלד ,קניון וינטגאר ואגם בוהין
לאחר ארוחת הבוקר נצא לעיירת הנופש בלד שנחשבת לפנינת האלפים הסלובניים.נתרשם מיופיו של האגם המרהיב שבמרכזו
מתנשאת כנסייה עתיקה על אי בתוך האגם .נעלה למצודה מהמאה ה 11 -השוכנת על צוק נושק לאגם וממנו ישנה תצפית
מדהימה לעבר האגם ,מראה עוצר נשימה .נמשיך לקניון וינטגאר ונטייל לאורך גשר העץ מעל ערוץ הנהר כשמתחתנו זורמים
מי הנחל בשצף ומסביבנו קניונים וצוקים מרהיבים .נמשיך משם לאגם בוהין היפה שנחשב לפנינת תיירות מוריקה בחיק הטבע
ולמרגלות הרי הטריגלב העצומים .נשוב למלון לארוחת ערב ולאחריה נוכל ליהנות ממוזיקה ,מופעי בידור או הרצאה בנושא
מרתק שתינתן על ידי המדריך שלנו.

יום  .7חצי יום טיפולים ופינוקים ,נסיעה לזאגרב וטיסה לת"א
לאחר ארוחת הבוקר נוכל ליהנות ממתקני הספא שבמלון ומבריכת המים הטרמלית .לעת צהריים ניפרד מרוגשקה ונמשיך
לזאגרב בירת קרואטיה .נבקר בקתדרלה הבנויה בסגנון הבארוק ,בתיאטרון הלאומי ,בבניין האוניברסיטה ובבית הכנסת
שברובע היהודי .נסייר ונתרשם מסמטאות העיר היפות וגניה הציבוריים ובהמשך נוכל לערוך קניות באחד ממרכזי הקניות
הגדולים שבזאגרב .בשעת ערב נגיע לשדה התעופה לטיסה חזרה לתל אביב.
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