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Vilka Tatry - pre bývanie,
domov a lepší život
Číslo: 2016 / 03 – jar
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Ďalšie číslo vyjde v apríli
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KAMENÁRSTVO
CINTORÍNSKA A STAVEBNÁ ARCHITEKTÚRA

GS EUROSTONE

Bezplatná linka www.kamenarstvo-gs.sk

0800 500 954 www.gseurostone.sk

Tel.: 0915 873 738
0918 617 007

3201Ì.<

gseurostone@gmail.com
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990,-€ s DPH
JARNÁ
PONUKA
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DREVODOMY • KROVY • STRECHY
STROPY • DUTINY • STENY

Viac informácií

0911 313 632
 Fázový posun 8x lepší oproti bežnej izolácii
 Netoxická, nehorľavá, nedráždi
ráždi ppokožku
 Vysoká odolnosť voči vlhkosti
o
osti
 Vysoká paropriepustnosť
 Bezšpárová izolácia
 Vysoká životnosť

www.fukana-izolacia.eu
ia
a.eu
a
eu
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ZVÄČŠENÁ PROSTATA ZABÍJA SEX
Polovica mužov ohrozená
Kto má zväčšenú prostatu,
vie ako komplikuje život.
Nočné výlety na toaletu,
zlý spánok a unavené dni.
Kvôli častému nutkaniu
na močenie človek radšej
nikam nechodí a ak musí,
cíti obavy a nervozitu. Ťažkosti však môžu prerásť
do bolestí, úniku moču
a dokonca až k rakovine
prostaty. Zväčšená prostata
navyše ohrozuje aj erekciu
a tým aj zdravý partnerský
život. Problémy so zväčšenou prostatou môže očakávať každý druhý muž po
päťdesiatke.
Ako riešiť problém s
prostatou?
Jednou z metód ako predchádzať zväčšeniu prostaty
a zmierňovať problémy je
magnetoterapia. Prístroj
BioTorus ju umožňuje
aplikovať aj doma, bez dochádzania k lekárovi. Stačí

tlačidlom navoliť správnu
frekvenciu magnetického
poľa a môžete pri tom pozerať televízor alebo čítať.
„Magnetoterapia zabrala
veľmi účinne najmä u pacientov s chronickou prostatitídou. Výrazné zmeny
sme zaznamenali dokonca aj pri problémoch so
sexuálnou dysfunkciou a
s problémami pri močení“, hovorí MUDr. Navrátil z urologickej kliniky v
Hradci Králové. Aj na Slovensku BioTorus vyskúšali
desiatky lekárov a tisíce individuálnych klientov.
Alexander, Šaľa: „Sadnete
si na kruh k televízoru a
liečite sa v pohodlí domova.“
Vladimír, Trnava: „Po 3
mesiacoch používania bol
aj môj lekár prekvapený
výsledkom, ktorý ukázal
výrazné zlepšenie.“

Vyskúšajte BioTorus nezáväzne a ZADARMO
Na stránke www.orin.sk vkliknite na
„Vyskúšaj si prístroj zadarmo“ vyplňte formulár a uveďte
heslo „vilka“
Môžete volať aj na telefónne číslo 0917 493 800 v
pracovných dňoch od 9:00 do 16:00 hod.
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Marineland

pokročilá obtiažnosť

zdroj: http://sudokugarden.de

Vodný svet Marineland sa rozprestiera približne 4 km východne
od mesta Antibes a patrí k najväčším
vodným parkom v Európe. Môžte tu
vidieť rôzne morské živočíchy, obdivovať delfíny, čierno-biele kosatky,
tulene, tučniaky alebo sa pozrieť priamo do očí žralokovi....Tento úžasný
vodný park s morským akváriom,
námorným múzeom a fantastickými
predstaveniami tuleňov, delfínov a
kosatiek zanechá nezabudnuteľné
dojmy nielen u detí, ale aj dospelých.

Marineland

Antibes
Antibes založili niekedy okolo 4.
storočia p.n.l. Grékovia z Masselie a osadu nazvali Antipolis, lebo
bola oproti Nikai (Nice). Neskôr ho
dobyli Rimania a po nich šľachtický
rod Grimaldiov, ktorý mu vládol od
1384 do roku 1604. Keďže Antibes
bolo pôvodne na hranici Francúzska a Savojska, vyrástlo okolo mesta v 17. a 18. storočí opevnenie. S
rozširovaním mesta prišla potreba
hradby zbúrať, preto v roku 1894
boli odstránené. Ponechaná bola
len časť pobrežnej steny, ktorá dnes
slúži ako nádherná vyhliadková
promenáda.
Antibes je typické stredomorské
mesto, ktoré sa môže pýšiť zaujímavým múzeom Picassových diel
a veľkým prístavom plným plachetníc. Mesto dnes tvorí prirodzenú
spojnicu medzi mestami Nice a
Cannes a tým vytvára najznámejšie
trio francúzskych miest na Azúrovom pobreží - Nice, Cannes a Antibes. Práve tu sa menia kamenisté
(talianske) východné pláže na
piesočnaté (francúzske) západné
pláže. Ich dĺžka v okolí mesta dosahuje 25 km pozdĺž Stredomorského
pobrežia. Voda je tu krištáľovo
čistá, azúrovej farby. Dno je vidieť
v hĺbke niekoľkých metrov.
Obe rezidencie Le Parc Vélusine
a Le Mas de Tanit sa nachádzajú v
meste Antibes a jeho bezprostrednej blízkosti.

Antibes

ȾȽȰɇɂȽɄ ʾΎȯɃɂȽȰɃɁȽɄ ʾΎɈɊȸȯɈȲΎ

Antibes - Le Parc Vélusine

ƙ Ɉ ʰɀȽɄɡ Ύ ȾȽȰɀȳ˂ȷȳ
10-dňový zájazd, autobusová preprava

V cene zájazdu:
-

Antibes - Monaco
Cannes
- Nice
Fragonard
Marineland

536,-€ /osoba
2.9. – 11.9.2016

Služby zahrnuté v cene:
Antibes - Le Mas de Tanit

- preprava klimatizovaným zájazdovým autobusom
- nástupné miesta bez príplatku: Poprad, Prešov, Košice
- 7 nocí v 4-posteľových až 6-posteľových apartmánoch
s kúpeľňou (WC, umývadlo, sprcha)
a kuchynským kútom v rezidencii Le Parc Vélusine
- strava: 7-krát raňajky, 7-krát večera
- všetky vstupy podľa programu (zarezervované vopred)
- bezpečnostné pomôcky
- poistenie CK proti úpadku
- služby certifikovaného sprievodcu a tlmočníka

ȾȽȰɇɂȽɄ ʾ ΎȺȳɂȳȱȹʾΎɈɊȸȯɈȲΎ

ƙ Ɉ ʰ ɀȽɄɡ Ύ ȾȽȰɀȳ˂ȷȳ

V dosahu miestnej prepravy:
-

zájazd pre 2-3 osoby, letecká preprava

Služby zahrnuté v cene:
- transfer Košice - letisko Budapest,
letisko Budapest - Košice
- ubytovanie v 3-posteľovom štúdiu s kúpeľňou
(WC, umývadlo, sprcha) a kuchynským
kútom v rezidencii Le Mas de Tanit
- prenájom posteľnej bielizne
- pobytová taxa
- vonkajší bazén pred rezidenciou
- bezpečnostné pomôcky
- poistenie CK proti úpadku
- služby delegáta CK

Služby za príplatok:

Antibes

Marineland

- spiatočná letenka Budapest-Nice
a Nice-Budapest leteckej spoločnosti
Wizzair podľa aktuálnej ponuky
- komplexné cestovné poistenie
Poisťovne UNION podľa sadzobníka
- upratanie štúdia po ukončení pobytu: 40 €
(neplatí sa v tom prípade, ak sa apartmán
odovzdá v pôvodnom stave a čistote)
- prenájom TV, prenájom uterákov,
výmena posteľnej bielizne počas pobytu, parkovanie

Zľavy:

Cannes
Grasse
Fréjus
Le Dramont

- 50% pre 3. osobu
- 60€ / osoba pri individuálnej doprave
(neplatí pre tretiu osobu)

24.6. – 4.7.2016
11 dní

4.7. – 15.7.2016
12 dní

15.7. – 25.7.2016
11 dní

25.7. – 5.8.2016
12 dní

5.8. – 15.8.2016
11 dní

15.8. – 26.8.2016
12 dní

26.8. – 5.9.2016
11 dní

5.9. – 16.9.2016
12 dní

www.pobrezie.eu
info@francerelax.eu 055/678 07 72

- Marineland
- Monaco
- Nice

488,-€ /osoba
536,-€ /osoba
590,-€ /osoba
682,-€ /osoba
684,-€ /osoba
550,-€ /osoba
436,-€ /osoba
406,-€ /osoba

www.francerelax.eu

Francerelax s.r.o. Krivá 23, 040 01 Košice

