
Prežite dokonalý zážitok z harmónie v spojení 
aktívneho pobytu so Zorou Czoborovou a naším 
Thermal Šírava Spa resortom s geotermálnou 
zdravou vodou v srdci Zemplína pri brehu nádrže  
Zemplínska Šírava. Pobyt je pre pokročilých, ale aj 
úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť správne, 
účinné techniky cvičenia a zdravo stravovať. Využite 
možnosť aktívne stráveného času spojeného s relaxom 
pod osobným dohľadom a vedením majsterky sveta 
vo fi tness a majsterky sveta v aerobiku  Zory Czoborovej.

FIT POBYT 

so Zorou Czoborovou

Prežite dokonalý zážitok z harmónie v spojení 
aktívneho pobytu so Zorou Czoborovou a naším 
Thermal Šírava Spa resortom s geotermálnou 
zdravou vodou v srdci Zemplína pri brehu nádrže  
Zemplínska Šírava. Pobyt je pre pokročilých, ale aj 
úplných začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť správne, 
účinné techniky cvičenia a zdravo stravovať. Využite 
možnosť aktívne stráveného času spojeného s relaxom 
pod osobným dohľadom a vedením majsterky sveta 
vo fi tness a majsterky sveta v aerobiku  Zory Czoborovej.

Cena pobytu na 3 noci: 369 € osoba  pri obsadení izby 2 osobami
Cena pobytu na 3 noci: 399 € osoba pri obsadení izby 1 osobou

Komfortné ubytovanie v 2 - lôžkovej izbe
•  Welcome drink
•  Bohaté raňajky formou bufetových stolov
•  3x večera formou bufetových stolov alebo servírovaná večera
•  Cvičenie so Zorou Czoborovou
•  Beseda so Zorou Czoborovou o zdravom stravovaní, pitnom režime
•  3x celodenný neobmedzený vstup do Vodného sveta
 - Vodný svet - relaxačné bazény
 - Masážne trysky
 - Pestrá ponuka vodných atrakcií
 - Zdravá geotermálna voda

RÁNO - CARDIO INTERVAL BODY WORK je zameraný na spaľovanie tuku, kondičný tréning, posilňovanie 
najdôležitejších svalových skupín ako ramená, chrbát, brucho, sedacie svalstvo, stehná a lýtka.

OBED -  BRUCHO / ZADOK / STEHNÁ cvičenie zamerané na intenzívne precvičenie brušného a sedacieho svalstva. 
Naučíte sa detailnú techniku jednotlivých cvikov.

VEČER - ZORALATES a STREČING je forma zdravotného cvičenia vhodná pre ľudí s bolesťami chrbta 
následkom poškodených platničiek.

•  3x celodenný neobmedzený vstup do Wellness 18+
 - Kneippov kúpeľ
 - Kneippov suchý chodník
 - 4 druhy sáun
 - Špeciálne saunové ceremoniály
•  Kávový a čajový servis na izbe
•  Župan a papučky na izbe
•  Parkovisko
•  Wi-fi pripojenie

Pobyt zahŕňa:

Hostia majú možnosť si zakúpiť:
•  Masáže
•  Vaňové kúpele

•  Peelingy
•  Zábaly

Rezervácie na: recepcia@thermalsirava.sk, +421 940 600 944,  www.thermalsirava.sk

13. - 16. Jún 2020



FIT POBYT 

so Zorou Czoborovou

1. DEŇ
 14.00 - 17.00 Príchod a ubytovanie
 17.30 - 18.30 ZORALATES 
19.00  -  19.30 Fit večera 
 20.00 - 22.00 Spoločný WELCOME DRINK

2. DEŇ
 08.00 - 09.00 CARDIO INTERVAL BODY WORK 
 09.00 - 10.00 Energické raňajky 
 10.00 - 12.00 Relax v bazéne a saunovom svete 
 12.30 - 13.00 Zadok - Brucho - Stehná 
 13.00 - 14.00 Výživný obed / individuálne 
 14.00 - 18.00 Voľný program (možnosť masáží a relaxačných procedúr) 
17.30 - 18.30 ZORALATES 
19.00 - 19.30 Fit večera 
20.00 - 21.00 Beseda so Zorou Czoborovou o zdravej výžive, pitnom režime a správnom cvičení

3. DEŇ
 08.00 - 09.00 CARDIO INTERVAL BODY WORK
 09.00 - 10.00 Energické raňajky 
 10.00 - 12.00 Relax v bazéne a saunovom svete 
 12.30 - 13.00 Zadok - Brucho - Stehná 
 13.00 - 14.00 Výživný obed / individuálne 
 14.00 - 18.00 Voľný program (možnosť masáží a relaxačných procedúr) 
17.30 - 18.30 ZORALATES / Zdravý chrbát 
19.00 - 19.30 Fit večera 
20.00 - 21.00 Rozlúčkové posedenie so Zorou Czoborovou a voľný program

4. DEŇ
 08.00 - 09.00 STREČING
 09.00 - 10.00 Energické raňajky 
 11.00 - CHECK OUT

Rozvrh pobytu:

Rezervácie na: recepcia@thermalsirava.sk, +421 940 600 944,  www.thermalsirava.sk


