ROYAL KLASIK 7 nocí+
Príďte nabrať novú energiu a zotaviť sa zo zdravotných problémov. Čaká na Vás skúsený tím odborníkov,
ktorý urobí maximum pre Vaše zdravie. Predstavujeme komplexný kúpeľný liečebný pobyt zameraný
na liečbu ochorení presne podľa Vašich potrieb.
Odporúčaná dĺžka pobytu je 2-3 týždne.

POBYT OBSAHUJE

PROCEDÚRY POČAS POBYTU

Ubytovanie
Polpenziu
Vstupné vyšetrenie u lekára

Individuálny liečebný program
(21 liečebných procedúr na základe odporučenia lekára
- termáne minerálne kúpele, vodoliečba, teploliečba,
elektroliečba, masáže, liečba svetlom, laserom,
skupinová a individuálna rehabilitácia a iné)

GRÁTIS
Neobmedzený vstup do SPA&AQUAPARKU
30-minútový vstup do Royal Bath na každé prenocovanie

Kráľovský zážitok

ROYAL Classic 7 nocí+
Hotel Royal Palace*****
7. 1. - 23. 12. 2021

Cena za osobu a pobyt

2-lôžková izba

1 043 €

1-lôžková izba

1 253 €

Doplatky k cene 2-lôžkovej izby

Doplatok za
neobsadené lôžko

1-lôžková izba

Štúdio

Apartmán
Standard

Apartmán
Royal Zigmund

Apartmán
Royal Maximilian

Apartment
Royal Elizabeth

30 €/osoba/noc

30 €/osoba/noc

30 €/izba/noc

60 €/izba/noc

180 €/izba/noc

240 €/izba/noc

300 €/izba/noc

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. 2021 vo výške 15 %.
Minimálna dĺžka pobytu a druh izby: 3 noci v apartmáne, 4 noci v štúdiu. Neplatí pre 2-lôžkové a 1-lôžkové izby.
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.

Check In
Pobyt sa začína v nástupný deň po 14.00 hod.

Check Out
Pobyt končí v deň odchodu do 11.00 hod.
Poplatok za neskorý check-out do 14.00 hod.: 45 €/izba.

V prípade špeciálnych požiadaviek na ubytovanie, ktoré sa nenachádzajú v tomto cenníku, pripravíme na vyžiadanie ponuku na mieru.
Pobyt je vhodný aj pre deti od 4-15 rokov. Cenová ponuka na vyžiadanie.
Cenník je platný od 7.1.-23.12.2021. Zmena cien a služieb vyhradená. Ceny sú vrátane DPH (DPH je účtovaná v zmysle platných právnych predpisov). Uvedené ceny
sú dané pre 1 osobu a pobyt. Vybrané štúdiá a apartmány majú možnosť prístelky, ktorá je vhodná pre dieťa aj dospelú osobu. V prípade požiadavky na ubytovanie
3 dospelých osôb v štúdiu, je všetkým osobám účtovaná cena 2-lôžkovej izby, bez doplatku do štúdia. V prípade požiadavky na ubytovanie 4 dospelých osôb
v apartmáne, je všetkým osobám účtovaná cena 2-lôžkovej izby, bez doplatku do apartmánu. V prípade špeciálnych požiadaviek (balkón/terasa/orientácia) sa účtuje
k cene pobytu doplatok 15 € za izbu a noc. Ceny pre deti do 15 rokov vrátane sú uvedené v samostatnom cenníku. Na mieste sa platí daň z ubytovania v zmysle
platného VZN mesta Turčianske Teplice. 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.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:

