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Turčianske Teplice – Zlaté kúpele
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE Turčianske Teplice

CENOVÁ PONUKA (platná do 23.12.2019 )
Rekondičný pobyt zahŕňa nasledovné služby:
-

6 x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – LD AQUA**, alebo LD Veľká Fatra Superior ****
6 x plná penzia formou švédskych stolov
vyšetrenie / konzultácia Individuálny liečebný program – 18 liečebných procedúr s
odporučením lekára
BONUS: 3x2-hodinový vstup do areálu SPA&AQUAPARK
denne neobmedzený vstup do plaveckého bazéna Olympic počas prevádzkových hodín
denne neobmedzený vstup do Fitness centra počas prevádzkových hodín
parkovanie grátis v blízkosti liečebného domu
pitné kúry – minerálna liečivá voda

Doplatky:
-

daň z ubytovania mestu 1,00 € a kúpeľný poplatok 0,05 € nie je zahrnutý v cene a hradí sa na
mieste
doplatok do jednoposteľovej izby je 17 € na osobu a noc k cene osoby v dvojlôžkovej izbe LD
Aqua, a 25€ na osobu v LD Veľká Fatra Superior ****
dieťa na prístelke do 10 rokov grátis (na izbu je možné umiestniť 1 prístelku) Platí aj pre
rodinného príslušníka !

TURČIANSKA TERMÁLNA LIEČIVÁ MINERÁLNA VODA
• Pôsobí ukľudňujúco

• Uvoľňuje napätie svalov
• Podporuje metabolizmus
• Zvyšuje cirkuláciu krvi
• Stimuluje imunitný systém
• Odstraňuje napätie v tkanivách
• Odstraňuje opuchliny
• Má chladivé účinky
• Pôsobí proti bolesti
• Má povzbudzujúci účinok na celé telo
• Priaznivo ovplyvňuje telesné a duševné zdravie
BEZPLATNÉ SLUŽBY :
• Detský kútik pre deti od 3 rokov počas prevádzkových hodín
• WIFI v hoteli Veľká Fatra, prístup k PC v rámci Net Cafe
• Zapožičanie nordic walking palíc, badminton, petang, volejbalových lôpt
• Úschovňa bicyklov
• Župan na izbe počas pobytu grátis (Platí pre LD Veľká Fatra

Hotel Veľká Fatra 4* / 6 nocí
Sezóna: 357 Euro/ osoba
od 1.5. do 30.9.2019
od 26.12. do 6.1.2019
Mimosezóna/ 317 Euro/ osoba
od 7.1. – 30.4.2019
od 1.10. – 23.12.2019

Hotel Aqua2*/ 6 nocí
Sezóna/ 291 Euro/osoba
od 1.5. do 30.9.2019
od 26.12. do 6.1.2019
Mimosezóna / 264 Euro/osoba
od 7.1. – 30.4.2019
od 1.10. – 23.12.2019

Heny na osobu/ noc /
Pobyt Veľká Fatra ****

