KLASIK MEDICAL SPA 7 nocí+
Liečebný pobyt

LIEČEBNÝ POBYT OBSAHUJE
Ubytovanie
Plná penzia formou švédskych stolov
Vstupné vyšetrenie lekárom

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

GRÁTIS POČAS PREVÁDZKOVÝCH HODÍN
Voľný vstup do plaveckého bazéna Olympic
Voľný vstup do Fitness

Odporúčaná dĺžka pobytu: 2-3 týždne

Moderná destinácia zdravotného cestovného ruchu.
Medical Spa je označenie služieb a starostlivosti poskytovaných klientom v Zlatých kúpeľoch Turčianske Teplice. Nadväzuje
na tradíciu kúpeľníctva siahajúcu až do roku 1281, ale zdôrazňuje medicínsky rozmer ponúkaných služieb. Klientom
poskytujeme profesionálnu zdravotnú starostlivosť založenú na najnovších poznatkoch, modernú diagnostiku a neinvazívne
postupy preventívnej a rehabilitačnej liečby. To všetko v príjemnom, relaxačnom prostredí a s využitím unikátneho
prírodného liečivého zdroja - turčianskej minerálnej liečivej vody, ktorá má vďaka vysokej mineralizácii dokázateľne
širokospektrálne liečivé účinky.

Zdravie nad zlato

Klasik Medical Spa 7 nocí +

Liečebný dom Veľká Fatra****
Izba Komfort

Izba Deluxe

osoba v 2-lôžkovej izbe

595 € osoba/pobyt

700 € osoba/pobyt

osoba v 1-lôžkovej izbe

770 € osoba/pobyt

875 € osoba/pobyt

UBYTOVANIE

dieťa 4-15 r. ubytované na lôžku

cena pobytu dospelého -30 %

dieťa 4-15 r. ubytované na prístelke

cena pobytu dospelého -40 %

Uvedené ceny sú vrátane DPH, ktorá je účtovaná v zmysle platných právnych predpisov.
Na mieste sa platí kúpeľný poplatok a daň z ubytovania podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice.

ORGANIZÁCIA POBYTU
Check In izby Komfort: od 14.00 hod

Check Out izby Komfort: do 10.00 hod

Check In izby Deluxe: od 13.00 hod

Check Out izby Deluxe: do 11.00 hod

stravovanie začína večerou v deň príchodu

stravovanie končí obedom v deň odchodu

POPIS A VYBAVENIE IZIEB
Izba Komfort

izba s balkónom a pekným výhľadom, rekonštruovaná kúpeľňa, WC, sušič vlasov,
kozmetický set; TV, satelit, rádio, telefón, internetové pripojenie formou WiFi;
minibar na vyžiadanie, čajový a kávový servis na izbe; župan

Izba Deluxe

izba s balkónom a výhľadom na kúpeľný park, slnečná strana,
klimatizácia s manuálnym ovládaním; king size bed 180 x 200 cm;
rekonštruovaná kúpeľňa, WC, sušič vlasov, kozmetický set; širokouhlý TV, satelit,
rádio, telefón, internetové pripojenie formou WiFi; minibar, čajový a kávový servis
na izbe; župan, papuče, extra kvalitný froté program

ZĽAVY A BONUSY PODĽA DĹŽKY POBYTU
14 nocí a viac: zľava 15 % z celkovej ceny pobytu, 2-hod. vstup do SPA & AQUAPARKu podľa počtu prenocovaní
od 21 nocí: zľava 15 % z celkovej ceny pobytu, 2-hod. vstup do SPA & AQUAPARKu podľa počtu prenocovaní, 1 noc grátis
DOPLATKOVÉ SLUŽBY
doplatok za apartmán: 50 € / izba / noc k cene 2-lôžkovej izby
doplatok za neobsadené lôžko v 2-lôžkovej izbe: 40 € / noc
špeciálna požiadavka na izbu (umiestnenie alebo orientácia na svetovú stranu, atď.): 10 € / izba / noc
skorý check in od 11.00 hod: 45 € / izba v prípade dostupných ubytovacích kapacít
neskorý check out do 13.00 hod: 45 € / izba v prípade dostupných ubytovacích kapacít
zmena pridelenej izby z podnetu klienta pri požiadavke uplatnenej na mieste: 50 € jednorázovo
vyšetrenie, medikamentózna liečba a procedúry nad rámec pobytu: podľa platného cenníka
Kúpele si vyhradzujú právo upraviť cenu doplatku za izbu.
Cenník je platný od 2.1. do 23.12.2022, zmena cien a služieb vyhradená. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie (napr. úrazové, liečebných nákladov, poistenie
storna a pod.). 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:

