Liecebný pobyt GOLD KLASIK 7 nocí +
Trápia Vás zdravotné problémy? Príďte sa k nám zotaviť. Čaká tu na Vás skúsený tím odborníkov, ktorí
urobia pre Vaše zdravie maximum. Komplexný kúpeľný liečebný pobyt zameraný na liečbu ochorení podľa
indikácií našich kúpeľov. Odporúčaná dĺžka pobytu je 2 – 3 týždne.

LIECEBNÝ POBYT OBSAHUJE

PROCEDÚRY POCAS POBYTU

Ubytovanie

Individuálny liečebný program

Plnú penziu

(21 liečebných procedúr na základe odporučenia lekára – termálne

Vstupné vyšetrenie u lekára

minerálne kúpele, vodoliečba, teploliečba, elektroliečba, masáže, liečba
svetlom, laserom, skupinová a individuálna rehabilitácia a iné)
2x 3- hodinový vstup do SPA&AQUAPARKU

GRÁTIS

Voľný vstup do plaveckého bazéna Olympic a do Fitness počas prevádzkových hodín

GOLD BONUSY ZAHRNUTÉ V POBYTE
Ovocný košík plný vitamínov a fľaša sektu na privítanie
Kvalitné nápoje v hodnote 175 €/osoba/pobyt formou otvoreného účtu vo vybraných strediskách
Raňajky na izbu podľa Vášho výberu – francúzske, anglické, racio, slovenské
GOLD zóna pre Vaše ničím nerušené stolovanie

Zdravie nad zlato

GOLD Klasik 7 nocí +
Liečebný dom Veľká Fatra****
POBYT

ceny na osobu
a pobyt, príp. noc

2.1. - 23. 12. 2020

v 2-lôžkovej izbe

700 €

v 1-lôžkovej izbe

875 €

Zľava za skorý nákup (ZSN)
Nárok na Zľavu za skorý nákup (ZSN) vzniká za podmienky, že pobyt je objednaný a uhradený v 100% výške vystavenej zálohovej
faktúry najneskôr 2 mesiace pred nástupom na pobyt. Pod úhradou rozumieme dátum pripísania finančných prostriedkov na účet
SLK, a.s.
Výška ZSN je určená do 23. 12. 2020 vo výške 20 %.
Minimálna dĺžka pobytu: 14 nocí.
Rozsah záväzne objednaných a potvrdených služieb nie je možné dodatočne meniť.
ZSN sa vzťahuje len na štandardné pultové pobyty SLK, a.s.
ZSN sa nekombinuje so žiadnymi inými zľavami.

Zľava z pobytov
Zľava 10 % pri všetkých pobytoch od 14 nocí a viac z celkovej ceny pobytu.
Zľava 15 % pri všetkých pobytoch od 21 nocí a viac z celkovej ceny pobytu.

Exkluzívne bonusy
Pri pobyte 14 nocí a viac 2-hod. vstup do SPA&AQUAPARKU grátis podľa počtu prenocovaní.
Pri pobyte od 21 nocí a viac 1 noc grátis a celodenný vstup do SPA&AQUAPARKU grátis podľa počtu prenocovaní.
Pozn.: Uvedené bonusy sa nekombinujú s vyššie uvedenými zľavami. Uplatňuje sa bonus alebo vyššie uvedené zľavy s výnimkou ZSN.
Pozn.: Uvedené bonusy a zľavy neplatia pre hotelové ubytovanie.

Check In
Pobyt sa začína v nástupný deň:
• Pri plnej penzii obedom po 13.00 hod. Obed sa podáva
od 11.30 do 13.30 hod.
• Pri polpenzii večerou po 14.00 hod.

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

Cenník je platný od 2.1. - 23.12.2020, zmena cien a služieb vyhradená. Ceny sú vrátane DPH (DPH je účtovaná v zmysle platných právnych predpisov). Na mieste
sa platí kúpeľný poplatok 0,45 € 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 50 € 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. V prípade pobytov
s polpenziou je možnosť doplatiť si plnú penziu ako súčasť pobytu nasledovne: dospelá osoba +7 €/obed. Vyšetrenia, medikamentózna liečba a liečebné
procedúry nad rámec pobytu nie sú zahrnuté v cene pobytu a môžu byť dokúpené podľa platného cenníka. Procedúry neposkytujeme v nedeľu a štátne sviatky.
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.therme.sk.

