BED&BREAKFAST 1 noc +
Hotelové ubytovanie s raňajkami.

POBYT OBSAHUJE

GRÁTIS

Ubytovanie

Voľný vstup do plaveckého bazéna Olympic a do Fitness

Raňajky

počas prevádzkových hodín

Zdravie nad zlato

BED&BREAKFAST 1 noc +
Liecebný dom Velká Fatra****

Liecebný dom Aqua**

7. 1. 2019 - 23. 12. 2019
26. 12. 2019 - 6. 1. 2020

7. 1. 2019 - 23. 12. 2019
26. 12. 2019 - 6. 1. 2020

v 2-lôžkovej izbe

63 €

30 €

v 1-lôžkovej izbe

93 €

51 €

POBYT

ceny na osobu
a pobyt, príp. noc

Cenník stravovania
Obed formou švédskych stolov: 9,50 €

Večera formou švédskych stolov: 9,50 €.

Zvýhodnenie pre
ubytovaných hostí
Vybrané vstupy do Spa&Aquaparku pre
ubytovaných hostí za zvýhodnenú cenu.
Areál Spa & Aquapark je celoročný a pozostáva z dvoch častí.
Areál SPA s liečivou termálnou minerálnou vodou do 38˚C, v ktorom nájdete:
ČERVENÝ kľudový bazén (38˚C)
ĽUDOVÝ rehabilitačný bazén s vodnými chrličmi a masážnymi tryskami (33˚C)
WHIRLPOOL vírivku pre 8 osôb (35˚C)
Súčasťou komplexu je VITÁLNY SVET, ktorý ponúka rôzne druhy celotelových
relaxačných ošetrení a masáží:
● Bylinková parná sauna
● Rasul – prírodný zábal v kombinácii so saunou
● Špeciálne a klasické masáže
● Relaxačné ošetrenia tela a tváre

Check In
Pobyt sa začína v nástupný deň: pri
plnej penzii obedom po 13.00 hod./pri
polpenzii po 14.00 hod. večerou.

Check Out
Pobyt končí v deň odchodu raňajkami,
check out do 10.00 hod.

Areál AQUAPARK s termálnou vodou do 33˚C, v ktorom nájdete:
PLAVECKÝ bazén 25 m - vonkajší bazén s vodnými chrličmi a masážnymi tryskami
ATRAKČNÝ bazén - vonkajší bazén s vodnými masážnymi lehátkami, divokou riekou
a vodnými chrličmi
TOBOGÁNY KAMIKADZE (47 m) a ATRAKČNÝ MOVIE (97 m) – celoročné
tobogány so zvukovými, svetelnými a obrázkovými efektmi
SEDACÍ bazén – vnútorný bazén kruhového tvaru so svetelným efektom
a masážnymi tryskami
Letná prevádzka
VEĽKÁ ŠMYKĽAVKA
● DETSKÝ BAZÉN so šmykľavkou a detským ihriskom
● BAR NA OSTROVE
● MINIGOLF
Areál SPA je vzájomne prepojený uzavretým spojovacím mostom s areálom
AQUAPARK.
●

Cenník je platný od 7.1.2019 - 6.1.2020, zmena cien a služieb vyhradená. Ceny sú vrátane DPH (DPH je účtovaná v zmysle platných právnych predpisov). Na
mieste sa platí kúpeľný poplatok 0,05 € na osobu a noc (vrátane DPH) a daň z ubytovania 1 € na osobu a noc podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice.
Doplatok za apartmán je 60 € na izbu a noc (v LD Veľká Fatra) k cene v 2- lôžkovej izbe. V prípade, že klient žiada ubytovanie jednej osoby na 2-lôžkovej izbe,
doplatok za neobsadené lôžko v LD Veľká Fatra je 33 € na osobu a noc. V prípade špeciálnych požiadaviek (umiestnenie izieb vedľa seba alebo na konkrétnom
poschodí alebo orientácia izby na svetovú stranu) sa účtuje k cene pobytu doplatok 5 € na osobu a noc. Kúpele si vyhradzujú právo upraviť cenu doplatku za
izbu. Jednorazový poplatok za každú zmenu pridelenej izby z podnetu klienta pri požiadavke uplatnenej na mieste je 50 € v LD Veľká Fatra a 20 € v LD Aqua.
Vyšetrenia, medikamentózna liečba a liečebné procedúry nad rámec pobytu nie sú zahrnuté v cene pobytu a môžu byť dokúpené podľa platného cenníka.
Poistenie (napr. úrazové, liečebných nákladov, poistenie storna a pod.) nie je zahrnuté v cene pobytu. Rezervácie a objednávky pobytov sa riadia platnými
Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti dostupnými na www.zlatekupele.sk.

