
ΜΙΑ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΑΝΥ (ΣΛΟΒΑΚΙΑ) 7 Μέρες /6 Βράδια 
 

Το Πιεστάνυ είναι μια όμορφη πόλη της Σλοβακίας στις όχθες του ποταμού Βαχ που προσελκύει χιλιάδες 
επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι περισσότεροι από τους οποίους έρχονται για τις θεραπευτικές ιδιότητες 
των ιαματικών πηγών. Βρίσκεται 85 km από την Μπρατισλάβα και 140 km από την Βιέννη. 

 
To ξενοδοχείο MAJ HOTEL 3*είναι πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο και βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή 30 
λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της πόλης, έχει ένα ευρύ φάσμα από θεραπευτικά προγράμματα και 
θεραπείες ομορφιάς τα οποία παρέχουν μια ικανοποιητική και χαλαρωτική διαμονή. Το ξενοδοχείο 
διαθέτει δωρεάν wi-fi και δωρεάν χρήση εσωτερικής πισίνας. 
 

Διανυκτερεύσεις: Πιεστάνυ (6) 

Αναχωρήσεις: 10/7, 24/7, 14/8 

1η Μέρα: Λάρνακα - Βιέννη – Πιεστάνυ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για τη Βιέννη με απευθείας πτήσεις των 
Αυστριακών αερογραμμών. Άφιξη, υποδοχή από τον έμπειρο αρχηγό σας, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για τη πόλη του Πιεστάνυ. Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση δωματίων, δείπνο  στην 
τραπεζαρία του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. 

2η Μέρα: Πιεστάνυ – Επίσκεψη στον ιατρό 
Μετά το πρωινό θα έχετε την προσωπική συνάντηση με τον/την ιατρό σας που ανάλογα με την φυσική σας 
κατάσταση, θα προσδιορίσει το πρόγραμμα θεραπειών (15) για τις επόμενες μέρες. Στην συνάντηση 
μπορείτε να ζητήσετε την παρουσία του αρχηγού σας που μιλά άπταιστα τα  Σλοβάκικα.  

 
2η – 6η Μέρα: Πιεστάνυ – Θεραπείες – Ξεκούραση  
Μετά το πρωινό θα γίνονται οι διάφορες θεραπείες . Οι θεραπείες αυτές πραγματοποιούνται στους 
διάφορους κλειστούς χώρους εντός του συγκροτήματος. 
 
Οι θεραπείες που παρέχονται είναι:  

• Μασάζ  

• Θειούχα Μπάνια 

• Λασπόλουτρα 

• Υδρομασάζ 

• Παραφάγκο 

• Λασποεπάλειψη 

• Ηλεκτροθεραπεία 

• Μαγνητοθεραπεία 

• Εργοθεραπεία 

• Υδροθεραπεία 

• Οξυγονοθεραπεία 

• Γυμναστική αγωγή και άλλα 
 
Γεύμα στην τραπεζαρία του ξενοδοχείου  
 
Τα απογεύματα μπορείτε να περπατήσετε στην γραφική πόλη του Πιεστάνυ με τις ωραίες παγωταρίες, 
καφεστιατόρια και καταστήματα για ψώνια. 
 
 Διανυκτέρευση. 
 

 



7η Μέρα: Πιεστάνυ – Βιέννη – Λάρνακα  
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο της Βιέννης για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής πλήρως 
αναζωογονημένοι. 
 
Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα - Βιέννη - Λάρνακα με Αυστριακές Αερογραμμές. 
2. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλο καυσίμων 
3. Δικαίωμα μεταφοράς μίας αποσκευής 23 κιλών και μία χειραποσκευή 8 κιλών 
4. 6 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MAJ hotel 3* πρόσφατα ανακαινισμένο 
5. Πρόγευμα – Μεσημεριανό γεύμα – Δείπνο στο ξενοδοχείο 
6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βιέννης 
7. Θεραπείες – αναζωογόνησης (15) που καθορίζονται από τον/την ιατρό 
8. Τοπικός Φόρος (spa tax) 
9. Έμπειρος Κύπριος (Σλοβακόφωνος) συνοδός κατά την διάρκεια της διαμονής σας 

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

1. Φαγητό και ποτό στη πτήση. 
2. Αχθοφορικά.  
3. Ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
Προτεινόμενες εκδρομές.  

• Απογευματινή επίσκεψη στην Μπρατισλάβα με πανοραμική ξενάγηση και επίσκεψη στον εμπορικό 
κέντρο (Mall). 

• Δείπνο σε παραδοσιακή ταβέρνα. 
 
Πτήσεις:  
Δευτέρα Λάρνακα – Βιέννη OS 838  14:25 – 16:45 Austrian Airlines 
Κυριακή Βιέννη – Λάρνακα OS 831  12:35 – 16:35 Austrian Airlines 
 

Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο 

10, 24/7 €1249 €1299 

14/8 €1299 €1349 
 
 
Ελάχιστος αριθμός συμμετοχής 20 άτομα 
 
 

  
 



  
 
 
 
 
 
 

 


