HARMÓNIA 4 noci +
Liečebný pobyt zostavený z kúpeľných procedúr zaručujúcich relax a uvoľnenie celého tela.
Účinky liečivej termálnej vody budete cítiť ešte dlhé týždne po ukončení pobytu.

POBYT OBSAHUJE

PROCEDÚRY POČAS POBYTU

Ubytovanie
Polpenziu

1 procedúra na každé prenocovanie

GRÁTIS
2-hodinový vstup do SPA&AQUAPARKU podľa počtu prenocovaní
Voľný vstup do plaveckého bazéna Olympic a do fitness počas prevádzkových hodín
6 nocí

4 noci

5 nocí

Termoterapia

1

1

1

Smaragdový kúpeľ

1

2

2

Zeus 30 min.

1

1

2

Vaňový kúpeľ - štandard

1

1

1

SPOLU

4

5

6

Procedúra / Počet nocí

Zdravie nad zlato

Harmónia 4 noci+
Liečebný dom Veľká Fatra****

Liečebný dom Aqua**

2. 1. - 23. 12. 2021

2. 1. - 23. 12. 2021

v 2-lôžkovej izbe

86 €/noc

58 €/noc

v 1-lôžkovej izbe

111 €/noc

doplatok za neobsadené lôžko
v 1/2 izbe 17 €/noc

POBYT

ceny na osobu a noc

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 získavate 1 noc grátis.
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 večerou po 14.00 hod.
Večera sa podáva od 17.00 do 19.30 hod.

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

Cenník je platný od 2. 1. - 23. 12. 2021, zmena cien a služieb vyhradená. Ceny sú vrátane DPH (DPH je účtovaná v zmysle platných právnych predpisov). Na mieste
sa platí kúpeľný poplatok a daň z ubytovania 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 10 € na izbu a noc. Skorý check in v LD VF (od 11:00 hod.): +45 €/ izba. Neskorý check out (najneskôr do 13:00 hod.): +45 €/ izba. Skorý check in/neskorý
check out je k dispozícii v prípade dostupných ubytovacích kapacít. 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 ubytovaných v LD
Veľká Fatra je možnosť doplatiť si plnú penziu ako súčasť pobytu nasledovne: dospelá osoba +7 €/obed formou švédskych stolov. V prípade pobytov s polpenziou
kontinentálnej formy stravy – klienti ubytovaní v LD AQUA je možné doplatiť si plnú penziu ako súčasť pobytu formou kontinentálnej stravy a to dospelá osoba
+5,50 €/obed. Doplatok do polpenzie formou švédskych stolov: 2,50 €/noc. Doplatok do plnej penzie formou švédskych stolov: 9,50 €/noc. 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.

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika
tel: +421 (43) 49 13 000, e-mail: rezervacie@therme.sk, www.royalpalace.sk, www.therme.sk
Členovia skupiny MEDICAL SPA:

