
ZAHRNUTÉ SLUŽBY
Ubytovanie:

komfortné ubytovanie v priestrannej izbe s kúpeľňou (vaňa alebo sprchový 

kút), toaletou, sušičom vlasov, káblovou TV, prípojkou na internet, telefónom, 

minibarom a sejfom, kávovým servisom.

Stravovanie:

6x raňajky -  vo forme studeného a teplého bufetu

6x večere - servírované  3 chodové menu so šalátovým bufetom

6x šálka kávy alebo čaju s kúpeľnou oblátkou počas pobytu v hotelovej 

kaviarni

Relaxačný program:

1x klasická masáž čiastočná (20 min) 2x oxygenoterapia (40 min)

2x parafínový zábal (20 min) 2x rašelinový zábal (20 min)

1x Kleopatrin kúpeľ s esenciou (20 min) 1x zábal z morských rias (30 min)

1x Kleopatrin kúpeľ s esenciou (20 min) 1x suchý uhličitý CO2 kúpeľ (45 min)

1x perličkový kúpeľ s prísadou (20 min) 1x kneippová vodoliečba (15 min)

neobmedzený voľný vstup do fínskej sauny a tureckého

parného kúpeľa s esenciou

neobmedzený voľný vstup do krytého bazénu so slanou vodou

voľný vstup na súkromnú hotelovú pláž

zľava 15% na liečebné procedúry dokúpené nad rámec pobytu

kúpací plášť počas pobytu

WiFi internet v priestoroch lobby, v kaviarni a v reštaurácii

bezplatné parkovanie na odstavnej ploche oproti hotelu

hudobné popoludnia so živou produkciou v sobotu alebo v nedeľu popoludní, 

podľa obsadenia hotela

sobotná ranná hodina jogy ( v prípade víkendového pobytu )

ĎALŠIE INFORMÁCIE

minimálna dĺžka pobytu: 6 noci, pobyt je možné predĺžiť

predĺženie o 1 noc za špeciálnu cenu 60,00€/ osoba / noc, zahŕňa ubytovanie, polpenziu a 1 procedúru 

z relaxačného programu

nástup na pobyt: po 14:00 h, uvoľnenie izieb v deň odchodu: do 11:00 h.

ponuka nie je platná v termínoch ( 14.4.-18.4.2022, 22.12.-02.1.2023)

ceny vrátane 10%DPH z ubytovacích služieb a 20% DPH z ostatných služieb

VEK JE

LEN ČÍSLO
pobyt pre seniorov

( 7 dní / 6 nocí)

pobyt 55+

Cena na osobu za pobyt (6 noci) v: 1/2lôž. izbe 1/2lôž. 

            HLAVNÁ SEZÓNA
                   (30.4. - 30.9. 2022 )

432,00 € 540,00 €

           MIMO SEZÓNA
                    (2.1.-30.4.2022,30.9.-22.12.2022 )

408,00 € 516,00 €




