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spÁjame ľudÍ 
v eurÓpe

Ostaňte v kontakte so svojou rodinou a priateľmi 
aj na cestách po Európe!
§ S paušálom Happy dvíhate hovory v rámci voľných minút aj v zahraničí.
§  S balíčkami Internetu v zahraničí dátujete 

bez obáv, koľko potrebujete.

Viac na www.telekom.sk

Platí na prijaté hovory v EÚ pre paušály Happy aktivované po 11. 6. 2014.

dvÍhajte hovory 

v eÚ v rÁmci 

voľnÝch minÚt

NAJLEPŠÍ 
V TESTE 
MOBILNÝCH 
SIETÍ
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SLOVENSKO 6

Piešťany Hotel Park ***+ / **** 6 FM zľava

Danubius Health Spa Resort Esplanade ****/Palace **** 7

Modra - Piesok Hotel Zochova chata **** 8

Bojnice Hotel Bojnický vínny dom **** 9

Trenčianske Teplice Hotel Flóra *** 10

Hotel Most slávy *** 11 FM zľava

Dudince Kúpeľné hotely Rubín ***/Smaragd *** 12

Sliač Hotel & Spa resort Kaskády **** 13

Bystrá Wellness Hotel Bystrá *** 14 FM zľava

Rajecké Teplice Hotel Aphrodite ****, Aphrodite Palace **** 15

Turčianske Teplice Hotel Veľká Fatra ***/****, Aqua** 16

Vyhne Hotel Termál *** 17

Tále Hotel Partizán **** 18

Podbanské Grand Hotel Permon ****/Pieris *** 19

Stará Lesná Hotel Hills **** 20

Hotel Lesná **** 21

Štrbské Pleso Wellness Hotel Borovica **** 22

Tatranská Lomnica Grandhotel Praha **** 23 FM zľava

ČESKÁ REPUBLIKA 25

Luhačovice Wellness Hotel Pohoda **** 25

Spa & Wellness hotel Alexandria **** 26

Jurkovičov dom **** 27

Lednice Spa Resort **** 28

MAĎARSKO 29

Tapolca Hunguest Hotel Pelion **** 29

Bükfürdö Hunguest Hotel Répce Gold **** 30 FM zľava

Greenfi eld Hotel Golf & Spa **** 31

Sárvár Park Inn Sárvár **** 32

Spirit Hotel Thermal & Spa ***** 33 FM zľava

Hévíz Hotel Europa Fit ****s 34 FM zľava

Budapešť Danubius Health Spa Resort  Margitsziget ****s 35

Aquaworld Resort Budapest ****s 36 FM zľava

Miškolc - Lillafüred Hunguest Hotel Palota **** 37

Eger Hunguest Hotel Flóra *** 38

Hajduszoboslo Hunguest Hotel Aqua Sol **** 39

Visegrád Thermal hotel Visegrád **** 40 FM zľava

 Termálna voda  Respiračné  Pohybové  Redukčné  Antistresové  Beauty  Deti  Seniorské  Tenis  Golf

PREHĽAD POBYTOV

Bratislava

Praha

Budapešť

Eger
Hajdúdzobózsló

Visegrad

Miskolc
Piešťany

Bojnice

Modra - Piesok
Dudince

Trenčianske Teplice

Rajecké 
Teplice

Luhačovice

Lednice

Turčianske 
Teplice

Štrbské Pleso

Stará Lesná

Podbanské
Tatranská Lomnica

Vyhne

Tále, Bystrá

Sliač

Hévíz

Tapolca

Sárvár

Bükfűrdö

Česko

Maďarsko
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VERNOSTNÝ PROGRAM 

SATUR KLUB

Ď A K U J E M E  Z A  VA Š U  V E R N O S Ť

Milí naši cestovatelia,

chceme pre Vás len to najlepšie! Aby Vaša dovolenka bola odteraz ešte lepšia a pohodlnejšia, prinášame Vám nový 

vylepšený vernostný program - SATUR KLUB. Program členom ponúka obľúbené vernostné zľavy do výšky až 10% 

a iné cestovateľské výhody. 

ZĽAVY A VÝHODY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE TOP

ZĽAVY A VÝHODY 
PRE KLIENTOV 
V STATUSE VIP

A NAVYŠE...

   8% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu 

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   2% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov 

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +2% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   10% zľava z katalógových cien na nákup pobytových zájazdov z katalógu 

CK SATUR - LETO 2016 počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup 

pobytových zájazdov z katalógu CK SATUR - LETO 2016

   3% zľava z katalógových cien na nákup zájazdov zo všetkých ostatných katalógov 

CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016) počas celého roka

   +3% zľava k first moment a last minute zľavám alebo k ostatným krátkodobým špeciálnym 

akciám a ku všetkým aktuálnym zľavám platným pre všetkých klientov na nákup zájazdov 

zo všetkých ostatných katalógov CK SATUR (mimo katalógu LETO 2016)

   prednostné vybavenie na pobočkách na základe dohodnutia si termínu

   zmena mena pri autobusových zájazdoch a chartrových letoch CK SATUR zdarma, 

najneskôr však 14 dní pred termínom odletu

   miestenka v autobuse na autobusovom zájazde zdarma (platí pre prvých desať sedadiel)

   možnosť rezervácie sedadla na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

   možnosť doobjednania individuálneho transferu so zľavou 50%

   prednostné vybavenie check in/check out v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun

   už nemusíte mať žiadnu vernostnú kartu! 

Náš systém vám všetky zľavy prizná automaticky  pri kúpe zájazdu tak 

na pobočke, ako aj pri online nákupe. 

V I A C  I N F O  N A  W W W. S AT U R . S K / S AT U R K L U B

platný od 1.9.2015
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FIRST MOMENT A VERNOSTNÉ ZĽAVY

WELLNESS2016

FIRST 
MOMENT

ZĽAVY AŽ DO

%
DO 31. 01. 2016

NAŠE TIPY

Zľava na pobyty označené logom (ikona FM ZĽAVA) +8 %  do 31. 01. 2016
Zľava na pobyty označené logom (ikona FM ZĽAVA) +5 %  do 29. 02. 2016
Zľavy pre TOP klientov +2 %  celoročne
Zľavy pre VIP klientov +3 %  celoročne

Konkrétna výška zľavy je uvedená pri každej kapacite

Všetky vyššie uvedené zľavy je možné uplatniť len na pobyty z tohto katalógu. Zľavy nie sú kumulovateľné s inými zľavami, kupónmi a poukážkami, ak nie je uvedené inak a vzťahujú sa na základnú cenu 
pobytu. Zľavy sa nevzťahujú na detské paušály, paušály pre dospelých, povinné a iné doplatky. Nárok na príslušnú zľavu vzniká za podmienok zaplatenia plnej sumy pobytu pri objednaní. Pri úhrade nižšej 
ako 100% bude percentuálna zľava znížená o 2%. Žiadnu z vyššie uvedených zliav nie je možné uplatniť dodatočne. Pobyty uvedené v tomto katalógu sú kryté poistením insolventnosti CK. Zároveň odpo-
rúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie – viac informácií v CK. Práva a povinnosti cestovnej kancelárie a klienta sú bližšie upravené v Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL 
a.s., prípadne Zmluvnými podmienkami daného obstarávateľa zájazdu uvedeného pri kúpe konkrétneho pobytu, ktoré sú vždy súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu/záväznej prihlášky.

HOTEL PARK ***+ / ****

Slovensko / Piešťany

WELLNESS POBYT

• 2x ubytovanie s polpenziou

• 1x klasická masáž

• 1x oxygenoterapia

• 1x parafango zábal

• voľný vstup do bazéna a fi tnes, župan počas 

pobytu, fi t program 

• dieťa do 6 r. stravovanie zdarma

WELLNESS HOTEL POHODA ****

Česká republika / Luhačovice

(NE)VINNÝ VÍKEND

• 2x ubytovanie s polpenziou 

• nápoj na privítanie, fľaša vína

• 1x lekárska konzultácia

• 1x vínny kúpeľ so zábalom

• 1x masáž chrbta a šije s vínnym olejom

• voľný vstup do wellness a fi tnes

AQUAWORLD RESORT 
BUDAPEST ****

Maďarsko / Budapešť

AKCIA 4=3

• 4x ubytovanie s polpenziou

• neobmedzený vstup do hotelového 

„Oriental spa, wellness a fi tnes“ 

a do „Aquaworldu“ (okrem sáun) 

a do „Aquaworldu“ 

• platí vo vybraných termínoch

/ ****

od 112 €
Cena za osobu

L POHODA ****

od 111 €
Cena za osobu

SORT

od 231 €
Cena za osobu

Viac info na strane 6 Viac info na strane 25 Viac info na strane 36
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3G6SVK01 03.01.- 10.01. 
24.03.- 28.03.

10.01.- 24.03. 
28.03.- 18.12.

Dospelý na zákl. lôžku s polpenziou 49 44

Dieťa 6-12 r. na prístelke s polpenziou 24 22

Dieťa 6-12 r. na zákl. lôžku s polpenziou 41 36

SLOVENSKO
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WELLNESS A LIEČEBNÝ HOTEL PARK S REKONŠTRUOVANÝM A ELEGANTNÝM INTERIÉROM SA TEŠÍ ATRAK-
TÍVNEJ POLOHE V PRÍJEMNOM A TICHOM PROSTREDÍ MESTSKÉHO PARKU, PRI RAMENE RIEKY VÁH, LEN NE-
CELÝCH 300 M OD PEŠEJ ZÓNY A 500 M OD KÚPEĽNÉHO OSTROVA. VĎAKA SVOJMU VYBAVENIU, VLASTNÉMU 
BALNEOCENTRU S BAZÉNOM A SKVELEJ POLOHE JE IDEÁLNY NA DLHODOBÉ KÚPEĽNÉ AKO I RELAXAČNÉ, 
ŠKRÁŠĽOVACIE A OZDRAVNÉ POBYTY.

v kúpeľnom meste Piešťany • 80 km od Bratislavy • najväčšie a najvýznamnejšie kú-
peľné mesto Slovenska

reštaurácia • kaviareň s letnou terasou a detským ihriskom • Cafe Panorama (terasa 
na 6. poschodí) • lekárska starostlivosť • wellness centrum • balneocentrum • whirl-
pool • sauny (fínska, parná, infra) • fi tnes • bazén (16x5m) s vodopádom, dnovým 
gejzírom a vodnými kreslami prepojený s letnou terasou • kaderníctvo • požičovňa 
bicyklov a palíc na nordic walking • detský kútik • fi t program 3x týždenne • večery 
so živou hudbou • v blízkosti golfové ihrisko • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkova-
nie na vlastnom parkovisku (uzatvorené, monitorované, poplatok 2 €/noc)

dvojlôžková izba (možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho lôžka, balkón so se-
dením, výhľad do prírody) • apartmán (1/2 spálňa, obývacia izba s  rozťahovacím 
gaučom s možnosťou 2 prísteliek, chladnička, varná kanvica, čajový a kávový servis, 
balkón so sedením) • štúdio (dvojlôžkové s možnosťou 2 prísteliek na rozťahova-
com gauči, chladnička, varná kanvica, čajový a kávový servis, terasa) • nové rodin-
né apartmány v kategórii 4* pre 4 až 6 osôb (1/2 alebo 2/2 spálne, obývacia izba 
s rozťahovacím gaučom s možnosťou 2 prísteliek, chladnička, varná kanvica, čajový 
a kávový servis, trezor)

kúpeľňa s WC • káblová LCD TV • Wi-Fi • rádiobudík • telefón • sušič na vlasy • 
balkón alebo terasa (okrem apartmánov 4*) • župany • niektoré izby s klimatizáciou 
za poplatok 6 €/noc

raňajky, obedy aj večere formou bufetu • šalátový bufet • dezerty

ubytovanie s polpenziou za osobu na 1 noc v 1/2 izbe • neobmedzený vstup do ba-
zéna s vírivkou a vodnými atrakciami • fi tnes • župan • fi t program • 20% zľava na 
wellness & spa procedúry • dieťa do 6 rokov s polpenziou bez nároku na lôžko grátis

miestny poplatok (platba na mieste) • psík 10 €/noc

v  ponuke aj ďalšie balíky procedúr a  služieb napríklad: Liečebný balík, prípad-
ne akciové pobyty • informácie v  pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk, 
www.senspa.sk 

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

 

SENIOR

(AKTÍVNY SENIOR)

Balík 5 vybraných procedúr: 

1x orientačné lekárske vyšetrenie, 

1x mäkká technika 

s fyzioterapeutkou (20 min.), 

1x klasická masáž čiastočná (20 min.), 

1x hydromasážna vaňa (20 min.), 

1x parafango zábal (20 min.), 

1x oxygenoterapia (20 min.).

Cena: 54 €

Pri pobyte na minimálne 5 nocí.

WELLNESS

(OCHUTNÁVKA WELLNESS)

Balík 3 vybraných procedúr: 

1x klasická čiastočná masáž (20 min.), 

1x oxygenoterapia (20 min.), 

1x parafango zábal (20 min.).

Cena: 24 €

Pri pobyte na minimálne 2 noci.

HARMONY

(ANTISTRESOVÝ POBYT)

Balík 5 vybraných procedúr: 

1x masáž lávovými kameňmi (40 min.), 

1x hydromasážna vaňa (20 min.), 

1x oxygenoterapia (20 min.), 1x champi 

- indická masáž hlavy (20 min.), 

1x parafango zábal (20 min.).

Cena: 51 €

Pri pobyte na minimálne 3 noci.

HOTEL PARK ***+/ ****
PIEŠŤANY

apartmán 4*

dvojlôžková izba

FM zľava
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3G6SVK02 a 3G6SVK03 11.04.- 16.10. 
25.12.- 08.01. 16.10.- 20.11. 20.11.- 25.12. 

08.01.- 15.01.

Chuť Piešťan (Kúpele na skúšku) Esplanade / Palace 103 / 101 91 / 89 84 / 82

Preventívny kúpeľný pobyt (Regeneračný pobyt) Esplanade / Palace 106 / 104 94 / 92 86 / 84

Aktívny týždeň „Senior“ (Liečebný pobyt) Esplanade / Palace 98 / 96 86 / 84 79 / 77

SLOVENSKO
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PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE – TERMÁLNA MINERÁLNA VODA A UNIKÁTNE SÍRNE LIEČIVÉ BAHNO BOLI ZÁ-
KLADOM PRE VZNIK PIEŠŤANSKÝCH KÚPEĽOV. SVETOZNÁMYMI SA STALI VĎAKA MODERNÝM METÓDAM 
LIEČBY REUMATIZMU A INÝCH OCHORENÍ POHYBOVÉHO APARÁTU. PRI LIEČBE SA VYUŽÍVA SÍROVODÍKOVÁ 
TERMÁLNA VODA A LIEČIVÉ SÍRNE BAHNO. TEPLOTA PIEŠŤANSKÝCH TERMÁLNYCH PRAMEŇOV JE OKOLO 
68°C A VYVIERA Z HĹBKY ASI 2 000 M. 

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY
A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

 

4* hotelový komplex pozostáva z 2 krídiel Esplanade a Palace • priamo v centrál-
nej časti Kúpeľného ostrova

reštaurácie • kaviareň s terasou • nočný bar • Bridge Club • kozmetický salón 
• kaderníctvo • požičovňa bicyklov • golfový areál • tenisové dvorce • plážový 
volejbal • vodný a saunový svet: vnútorný aj vonkajší bazén s termálnou vodou 
(bezbariérový vstup) • masážne bazény • sauny • parné kúpele • fyzioterapia • 
elektroterapia • balneoterapia • hydroterapia • masáže • zábaly • inhalácie • fi t-
nes • Wi-Fi v oboch hoteloch zdarma • parkovanie na nestrážených parkovacích 
miestach pri kúpeľnom hoteli za poplatok: 1 €/deň, v hotelovej garáži: do 5 nocí: 
6 €/deň, 5-10 nocí: 5 €/deň, 10 a viac nocí: 4 €/deň

KH Esplanade: jedno a dvojlôžkové izby • kategória Komfort alebo izby po kom-
pletnej rekonštrukcii Premium alebo Superior Plus (za príplatok, izby s klimatizá-
ciou) • kúpeľňa • WC • sušič na vlasy • kúpací plášť • SAT TV • telefón • Wi-Fi • 
minibar • trezor • balkón • bezbariérové izby • apartmány • Krídlo Palace: jedno 
a dvojlôžkové izby • kategória Štandard alebo Superior (za príplatok) • apartmá-
ny • kúpeľňa • WC • sušič na vlasy • župan • SAT TV • klimatizácia • telefón • Wi-Fi 
• minibar • trezor • bezbariérové izby 

raňajky, obedy, večere formou  bufetových stolov • v prípade plnej penzie sa po-
byty začínajú večerou a končia obedom

ubytovanie, stravovanie a  liečebné procedúry podľa typu pobytu za osobu na 
1 noc v 1/2 izbe Komfort alebo Štandard • vodný a saunový svet • voľný vstup do 
Danubius Premier fi tnes, na rehabilitačný chodník a do bazénov 

miestny poplatok (platba na mieste) • psík 11 €/noc

v ponuke aj ďalšie pobyty: Komplexný kúpeľný pobyt alebo Komplexný kúpeľný 
pobyt LIGHT • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk, www.
senspa.sk 

CHUŤ PIEŠŤAN

Polpenzia, lekárska konzultácia, 

1 – 2 procedúry za deň podľa dĺžky 

pobytu. Príklady pobytov: Pobyt na 

2 noci a 3 procedúry: 1x termálny 

kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný 

bahenný zábal, 1x klasická masáž – 

čiastočná. 

Pobyt na 3 noci a 4 procedúry: 

1x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 

1x čiastočný bahenný zábal, 

1x klasická masáž – čiastočná, 

1x hydroterapia. 

Pobyt na 2 - 7 noci. 

AKTÍVNY TÝŽDEŇ SENIOR

Polpenzia, lekár a zdravotné vyšetrenia, 

EKG test, individuálny liečebný 

program podľa zdravotného stavu 

hosťa a predpisu lekára, do 

12 procedúr za týždeň (vrátane aktívnej 

rehabilitácie 3x týždenne). 

Pobyt na 7 nocí. 

PREVENTÍVNY KÚPEĽNÝ POBYT

Polpenzia, lekárska konzultácia, 

fi tnes a diétna konzultácia, BMI a WHR 

kontrola, diagnostika a laboratórne 

testy (pri pobyte od 13 nocí), do 

15 procedúr za týždeň podľa predpisu 

lekára (vrátane aktívnej rehabilitácie). 

Pobyt na min. 6 nocí. 

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT ESPLANADE ****
PIEŠŤANY
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3G6SVK04 06.01.- 20.12.

Pobyt Komfort (Relax a oddych) 2 noci / 3 noci 150 / 225

Pobyt Beauty (Ochutnávka wellness) 2 noci / 3 noci 190 / 265

Romantický pobyt pre dvoch 2 noci / 3 noci 194 / 250

Dámska jazda (Špeciálne pre Dámy) 1 noc / 2 noci 122 / 167

SLOVENSKO
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KRAJINNÁ OBLASŤ MALÝCH KARPÁT JE ZÁRUKOU INŠPIRATÍVNYCH MOMENTOV PRE MILOVNÍKOV PRÍRODY. 
V HOTELI ZOCHOVA CHATA SA TRADIČNÉ A ZACHOVALÉ PRVKY SNÚBIA S MODERNÝM DIZAJNOM V ATMO-
SFÉRE LUXUSNÉHO HOTELOVÉHO ZÁZEMIA AJ PRE NÁROČNÝCH KLIENTOV. V ÚZKOM KONTAKTE S PRÍRO-
DOU NÁJDETE ODPOČINOK V ELEGANTNÝCH IZBÁCH, ČI LUXUSNÝCH APARTMÁNOCH, ZRELAXUJETE V EX-
KLUZÍVNOM WELLNESS & SPA CENTRE.

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
 

v známej rekreačnej oblasti Malých Karpát • lokalita Modra-Piesok • len 34 km od 
Bratislavy

reštaurácia s krbom a letnou terasou • lobby bar so sedením v interiéri aj exteriéri 
• Wellness & Spa : bazén (15x4 m) • vírivka (4x4 m) • saunový svet (fínska, parná, 
bylinková, infra) • ochladzovací bazén • zážitkové sprchy • Kneippov kúpeľ • masáže 
• procedúry • ľadopád • tepidárium • fi tnes • telocvičňa • trávnatá plocha pre rôzne 
druhy športov • volejbalové ihrisko • opekanie so sedením • detské ihrisko • peta-
nque • externý šach • stolný tenis • šípky • lukostreľba • požičovňa bicyklov a palíc 
pre nordic walking • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie v areáli hotela zdarma 
(v hotelovej garáži za poplatok 1€/hod., 10 €/24 hod.)

Izba Komfort (dvojlôžková, možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho lôžka) • apart-
mán (dvojlôžkový, 2 oddelené miestnosti, spálňa, obývacia časť s  posedením) • 
štvorlôžkový apartmán (3 oddelené miestnosti, obývačka s krbom, 2 spálne - každá 
s vlastnou kúpeľňou) • bezbariérová izba

kúpeľňa s WC • LCD TV • Wi-Fi/internetové pripojenie • klimatizácia • minibar • 
trezor • sušič na vlasy • kozmetický set • župan • papučky • detská postieľka (na 
vyžiadanie)

raňajky formou bufetových stolov • obedy alebo večere výber z menu

ubytovanie a služby za osobu a pobyt podľa príslušného balíka v 1/2 izbe

miestny poplatok (platba na mieste)
DÁMSKA JAZDA

Raňajky, neobmedzený vstup do 

Wellness & Spa centra, miešaný 

nápoj podľa výberu, Thalgo pleťové 

rozjasňujúce ošetrenie O
2
 (45 min.), 

aromatická masáž (25 min.), darček 

z kozmetickej rady Thalgo. 

Pobyt na 1 alebo 2 noci.

ROMANTICKÝ POBYT PRE DVOCH

Raňajky, neobmedzený vstup do 

Wellness & Spa, 1x romantická 

3-chodová večera pri sviečkach, 

fľaša sektu s jahodami, párová masáž: 

aromatická rituálna masáž 

pre dvoch (75 min.). 

Pobyt na 2 alebo 3 noci.

POBYT KOMFORT

Polpenzia, neobmedzený vstup 

do Wellness & Spa centra. 

Pobyt na 2 - 5 nocí.

POBYT BEAUTY

Polpenzia, neobmedzený vstup do 

Wellness & Spa centra, 1x tvárové 

ošetrenie Thalgo pre ženy aj mužov 

(45 min./osoba), 1x čiastočná masáž 

(25 min. klasická alebo relaxačná/

osoba). Pobyt na 2 - 5 nocí. 

HOTEL ZOCHOVA CHATA ****
MODRA PIESOK
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3G6SVK17 06.01.- 20.12.

Romantický únik (Relax a oddych) (6 nocí) 193

Turistický víkend (Wellness na horách) (2 noci) 103

Romantický víkend (Romantický pobyt) (2 noci) 108

Turistický týždeň (Aktívny wellness) (6 nocí) 171

SLOVENSKO

9

ROMANTICKÝ ÚNIK

Raňajky, vírivka pre dvoch s pohárom 

vína a sauna vo wellness zóne hotela, 

vstupenka na prehliadku Bojnického 

zámku, vstupenka do ZOO Bojnice, 

jazda na koni pre dve osoby v prírode – 

Monty ranč, sekt na privítanie, 

1x romantická večera pri sviečkach, 

neskorý check-out 12:00 h, 10% zľava 

na ostatné služby hotela. 

Pobyt na 6 nocí.

TURISTICKÝ VÍKEND

Raňajky, 1x večera (3-chodové menu), 

1x balíček na turistiku, sauna pre 

2 osoby, 1x vstupenka do ZOO. 

Pobyt na 2 noci.

TURISTICKÝ TÝŽDEŇ

Raňajky, 3x balíček na turistiku, 

vstupenka do ZOO, 1x sfáranie do bane, 

1x večera (3-chodové menu). Možnosť 

doobjednania si profesionálneho 

turistického sprievodcu. 

Pobyt na 6 nocí. 

ROMANTICKÝ VÍKEND

Raňajky, sekt na privítanie, vstupenka 

do Bojnického zámku, vírivka pre 

dvoch s pohárom vína, 1x romantická 

večera pri sviečkach, neskorý check 

out do 12:00 h. 

Pobyt na 2 noci.priamo pod rozprávkovým zámkom • 5 min. chôdze od zámku a ZOO • 15 min. do 
kúpeľov • spája vinárske tradície s moderným a pohodlným ubytovaním

vínna reštaurácia • bar • wellness centrum • vínoterapia (kozmetická terapia proti 
starnutiu kože) • sauna v kombinácii s vírivkou • elegantná oddychová miestnosť 
• salónik • degustačná miestnosť • vinotéka • vínna pivnica • všetky miestnosti kli-
matizované • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na stráženom parkovisku 
(za poplatok 4 €/noc)

dvojlôžková izba (možnosť prístelky formou pevného lôžka) • svadobná izba • 
bezbariérová izba

originálny starožitný nábytok • kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom • WC 
• sušič na vlasy • jednorazová eko kozmetika • župan • papučky • klimatizácia • 
Wi-Fi • SAT TV • rádiobudík • trezor • minibar • každá izba pomenovaná po odro-
de vína • väčšina izieb s výhľadom na Bojnický zámok 

raňajky: bufetové stoly • obedy a večere výber z menu

služby za príslušný pobyt za osobu v 1/2 izbe • deti do 3 rokov ubytovanie na 
prístelke/ postieľke a stravovanie v rozsahu rodičov zdarma 

miestny poplatok (platba na mieste) • psík za poplatok 10 €/noc

v ponuke aj ďalšie pobyty: Dámska jazda, Pánska jazda • informácie v pobočkách 
CK SATUR alebo na www.senspa.sk, www.satur.sk

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

KLENOTOM BOJNÍC JE ROZPRÁVKOVÝ BOJNICKÝ ZÁMOK, KTORÝ PATRÍ K NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍM A NAJ-
KRAJŠÍM ZÁMKOM NIELEN NA SLOVENSKU, ALE AJ V STREDNEJ EURÓPE. OSOBITOU SÚČASŤOU HOTELA 
BOJNICKÝ VÍNNY DOM JE WELLNESS, V KTOROM HOTEL PONÚKA NA SLOVENSKU EŠTE MÁLO ZNÁMU HROZ-
NOVÚ A VÍNNU TERAPIU. TIETO PROCEDÚRY OČISŤUJÚ POKOŽKU OD ODUMRETÝCH BUNIEK A DODÁVAJÚ 
JEJ OSLNIVÝ A MLADISTVÝ VZHĽAD, DETOXIKUJÚ TELO A STIMULUJÚ KRVNÝ OBEH. 

HOTEL BOJNICKÝ VÍNNY DOM ****
BOJNICE
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3G6SVK05 03.01.- 24.04. a 02.10.- 18.12. 24.04.- 02.10.

Víkendový pobyt (Ochutnávka wellness) 2 noci / 3 noci 95 / 138 95 / 138

Antistresový pobyt (Antistresový pobyt) 5 nocí / 7 nocí 244 / 326 283 / 373

Beauty pobyt (Špeciálne pre dámy) 5 nocí / 7 nocí 275 / 333 313 / 380

SLOVENSKO

10

KÚPELE TRENČIANSKE TEPLICE PATRIA K NAJSTARŠÍM A NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍM KÚPEĽOM NA SLOVENSKU. 
JE TO PREDOVŠETKÝM VĎAKA VYNIKAJÚCEJ SÍRNEJ TERMÁLNEJ VODE A ROMANTICKEJ POLOHE KÚPEĽOV. 
LIEČEBNÁ STAROSTLIVOSŤ V KÚPEĽOCH TRENČIANSKE TEPLICE MÁ DLHOROČNÚ TRADÍCIU A JE ZALOŽENÁ 
PREDOVŠETKÝM NA VYUŽÍVANÍ PRÍRODNEJ SÍRNEJ TERMÁLNEJ VODY. V SÚČASNOSTI SA OKREM TERMÁLNEJ 
VODY VYUŽÍVA ŠIROKÁ PALETA LIEČEBNÝCH METÓD Z OBLASTI LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE A FYZIATRIE. 

vyhľadávaný wellness hotel • v centre kúpeľov • 15 km od Trenčína

klimatizovaná reštaurácia s letnou terasou • kaviareň s letnou terasou • kozmetický 
salón • kaderníctvo • internetový kútik • detský kútik • požičovňa horských bicyklov 
• wellness centrum • antikorový plavecký bazén (15 m) • sedací bazén • soľná a eu-
kalyptová sauna • fi tnes • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • monitorované parkovanie 
pred hotelom za poplatok 3 €/noc

jednoložkové a dvojlôžkové izby (manželská posteľ alebo oddelené postele, mož-
nosť 1 prístelky formou samostatného lôžka) • apartmán: dvojlôžkový (väčšia obý-
vacia izba s možnosťou prístelky na rozkladacom gauči, kúpeľňa s rohovou vaňou, 
chladnička) • štvorlôžkový (rodinný, menšia obývacia izba, dve samostatné spálne 
- jedna s dvomi oddelenými posteľami, druhá s manželskou posteľou, chladnička) 

kúpeľňa s vaňou alebo sprchovým kútom • oddelené WC • SAT TV • rádio • telefón • 
župan • Wi-Fi • väčšina izieb má balkón s výhľadom do prírody 

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu, šalátový bufet • 
v prípade plnej penzie pobyty začínajú večerou a končia obedom

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v 1/2 izbe • na pri-
vítanie nápoj dobrej nálady • voľný vstup do bazéna • fi tnes • deti do 3 rokov bez 
nároku na služby zdarma

miestny poplatok (platba na mieste)

v ponuke aj ďalšie pobyty: Intenzívny mini relax, Ozdravovací pobyt, Pobyt na boľavý 
chrbát, Pobyt pre seniorov, Romantický pobyt, Wellness pobyt • informácie v po-
bočkách CK SATUR alebo na www.senspa.sk, www.satur.sk

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

 
BEAUTY POBYT  

Polpenzia, nápoj na privítanie, 

konzultácia s fyzioterapeutom, 

1x Ayurvéda – indická olejová masáž, 

1x medová detoxikačná masáž, 

1x Leg Basic – anticelulitídová masáž 

nôh, 1x Kleopatrin kúpeľ, 1x žehlička 

na tvár, 1x očistný zábal z morských 

rias, 1x kozmetická lymfodrenáž tváre 

a dekoltu, 1x kozmetické ošetrenie 

tváre, 1x pedikúra, 2x vstup do 

saunového sveta. 

Pobyt na 5, 6 alebo 7 nocí.

ANTISTRESOVÝ POBYT 

Polpenzia, orientačné lekárske 

vyšetrenie, 1x masáž lávovými 

kameňmi, 1x reiki, 1x masáž 

čokoládovým olejom, 1x Shiatsu 

masáž, 1x zábal z pravej čokolády, 

1x refl exná masáž chodidla, 

1x minerálny bahenný zábal Ahava, 

3x vstup  do saunového sveta. 

Pobyt na 5, 6 alebo 7 nocí. Pri pobyte 

na 6 nocí + Havajská masáž (60 min.), 

na 7 nocí + Joga (60 min.). 

VÍKENDOVÝ POBYT PRE KAŽDÉHO  

Polpenzia, župan, 1x masáž aróma 

voskom (20 min.), 1x rašelinový zábal 

(20 min.), Wi-Fi. Pobyt na 2 noci. 

Pri pobyte na 3 noci – 1x perličkový 

kúpeľ s prísadou alebo 1x rašelinový 

zábal grátis. 

HOTEL FLÓRA ***
TRENČIANSKE TEPLICE

01_Kat_WELLNESS 2015-2016 SK.indd   1001_Kat_WELLNESS 2015-2016 SK.indd   10 26.11.2015   15:2226.11.2015   15:22



3G6SVK06 06.01.- 24.03. a 28.03.- 20.12.

Víkendový relaxačný pobyt (Relax a oddych) 2 noci 114

Pobyt Senior (Relaxačný pobyt) 5 nocí 191

Beauty pobyt (Špeciálne pre Dámy) 3 noci 181

SLOVENSKO
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BEAUTY POBYT 

Polpenzia, 1x kozmetická lymfodrenáž, 

1x medová detoxikačná masáž, 

1x bioptrónová masáž, 

1x bahenný zábal Ahava, 

1x parná sauna, denne voľný vstup do 

bazéna, fínskej sauny a slender štúdia, 

župan. Pobyt na 3 noci.  

SENIOR POBYT 

Polpenzia, konzultácia 

s fyzioterapeutom, 1x refl exná masáž 

chodidiel alebo klasická masáž, 

1x rašelinový zábal, 

1x oxygenoterapia, 

1x elektroterapia, 

1x káva a zákusok, denne voľný vstup 

do bazéna, fínskej sauny a slender 

štúdia, župan. 

Pobyt na 5 nocí. 

VÍKENDOVÝ  RELAXAČNÝ POBYT 

Polpenzia, 1x termálny kúpeľ SINA 

(Kúpele Trenčianske Teplice), 

1x klasická masáž, 1x rašelinový zábal, 

denne voľný vstup do bazéna, fínskej 

sauny a slender štúdia, župan. Pobyt 

na 2 noci. v centre Trenčianskych Teplíc • na okraji kúpeľného parku • v blízkosti rieky Teplička
• súčasťou hotelového komplexu sú vily Miramare-Corfu, Dea a vila Vera

reštaurácia • kaviareň s  letnou terasou • wellness služby • liečebné procedúry 
pod odborným dohľadom lekára • fyzioterapeut • kvalifi kovaní rehabilitační pra-
covníci • wellness centrum (fínska a parná sauna) • whirlpool • masáže (klasická, 
čokoládová, Shiatsu – japonská) • kozmetická lymfodrenáž • slender štúdio (sys-
tém rekondično-relaxačných stolov) • alternatívna medicína • možnosť procedúr 
s termálnou vodou v Kúpeľoch Trenčianske Teplice • požičovňa bicyklov • festival 
„Hudobné leto“ • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovisko monitorované kame-
rou pri hoteli zdarma

jedno a  dvojlôžkové izby (možnosť 1 prístelky formou rozkladacieho lôžka) • 
deluxe izba • apartmán (dvoj, troj a päťlôžkový, minibar) 

kúpeľňa • WC • sušič na vlasy • zapožičanie županov • SAT TV • telefón • Wi-Fi 
alebo prípojka na internet len na niektorých izbách zdarma

raňajky formou bufetových stolov • obedy alebo večere výber z menu 

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v 1/2 izbe • deti 
do 2 rokov zdarma • deti do 12 rokov 50% zľava z ceny ubytovania

miestny poplatok (platba na mieste) • psík 8 €/noc

v  ponuke aj ďalšie pobyty: Liečebno-rehabilitačný pobyt, Regeneračný pobyt, 
Romantický víkend • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.senspa.sk,
www.satur.sk 

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

ŠTÝLOVÝ HOTEL V CENTRE KÚPEĽNÉHO MESTEČKA TRENČIANSKE TEPLICE BOL NIEKOĽKO ROKOV SPOJENÝ 
S MEDZINÁRODNÝM FILMOVÝM FESTIVALOM ART FILM A PO JEHO CHODBÁCH ZA TOTO OBDOBIE KRÁČA-
LO MNOHO VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ FILMOVÉHO PLÁTNA. NIELEN DCÉRA NESTORA FILMOVÉHO UMENIA 
GERALDINE CHAPLIN, ALE AJ ZNÁMA GINA LOLOBRIGIDA, SOPHIA LOREN,  ORNELLA MUTI, ČI LEGENDÁRNY 
FILMOVÝ JEAN PAUL BELMONDO, FRANCO NERO, ČI ZNÁMY KOMISÁR KATANI ALIAS MICHELL PLACIDO. 

HOTEL MOST SLÁVY ***
TRENČIANSKE TEPLICE

FM zľava
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3G6SVK07 a 3G6SVK08
01.01.- 23.03. 
28.03.- 01.05. 
01.11.- 20.12.

01.05.- 01.11.

Medical Gold (Komplexný kúpeľný pobyt, 4-12 nocí) Rubín a Smaragd 62 66

Predĺžený liečebný víkend (Kúpele na skúšku, 3 noci) Rubín 187 199

Romantic Rubín (Romantický pobyt, 2 noci) Rubín 106 106

SLOVENSKO
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ROMANTIC RUBÍN 

Ubytovanie v KH Rubín, romantická 

plná penzia (1x romantická večera 

s nápojom lásky, 2x raňajky 

s možnosťou donášky do izby, 

2x obed a 1x večera formou výberu), 

2x 2-hodinový vstup do vitálneho 

sveta Wellnea, 1x aromatická masáž 

čiastočná (pre oboch), 1x Kleopatrin 

mliečny kúpeľ v duo vani, vstup do 

vonkajšieho bazéna Rubín, darček 

pre dvojicu. Pobyt na 2 noci.

PREDĹŽENÝ LIEČEBNÝ VÍKEND 

Ubytovanie v KH Rubín, plná penzia, 

povinná lekárska konzultácia, 

7 liečebných procedúr za pobyt, denne 

vstup do vnútorného relaxačného 

bazéna Wellnea a vonkajšieho bazéna 

Rubín. Pobyt na 3 noci, nástup 

vo štvrtok večerou. Pobyt možné 

absolvovať aj počas týždňa.

v centre kúpeľov • letné termálne kúpalisko Dudinka (do 150 m)  

KH Rubín: reštaurácia • lobby bar • espresso • fi tnes • kaderníctvo • kozmetika • 
manikúra • pedikúra • knižnica • detský kútik • zimná záhrada • Thai Relax Center • 
Vitálny svet Wellnea (vírivý bazén, relaxačná vaňa, suché a parné sauny, whirlpool,
masáže, tepidárium, solárium) • vonkajší bazén • športoviská • plážové ihrisko • 
tenisový kurt  • bowling • squash • biliard • balneoterapia • Wi-Fi na izbách a v lobby 
bare zdarma • KH Smaragd: pokojnejší hotel po rekonštrukcii • spojovacia chodba 
medzi KH Rubín a Smaragd • kúpeľné procedúry v KH Rubín • Wi-Fi vo všetkých 
priestoroch zdarma • bezplatné parkovanie asi 100 m od hotelov alebo priamo pred 
hotelom za poplatok.

KH Rubín: jedno a dvojlôžkové izby • apartmán • kúpeľňa so sprchou • WC • telefón 
• chladnička s minibarom • káblová TV • Wi-Fi zdarma • rádio • balkóny (okrem 
niektorých apartmánov) KH Smaragd: jedno a dvojlôžkové izby • kúpeľňa • WC • 
káblová TV • Wi-Fi zdarma • chladnička • telefón • rádio • balkón • apartmán (spálňa, 
obývačka s rozkladacím gaučom) 

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu, šalátový bufet

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu v 1/2 izbe • deti do 4 rokov 
bez nároku na služby a lôžko zdarma 

miestna daň za ubytovanie (platba na mieste)

v  ponuke aj ďalšie pobyty: Medical Silver, Medical De Luxe, Medical Platinum, 
Lenivý víkend, Aktívny víkend, Exotický víkend, Relax Beauty, Kúpeľná dovolenka,
Veľkonočný pobyt • informácie v  pobočkách SATUR alebo na www.senspa.sk, 
www.satur.sk

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY 
A VYBAVENIE 

IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

DUDINCE PATRIA K OBĽÚBENÝM SLOVENSKÝM KÚPEĽNÝM MESTEČKÁM, KDE OKREM UNIKÁTNEJ VODY NÁJ-
DETE AJ POKOJ, POHODU A VĎAKA KRÁSNEJ OKOLITEJ PRÍRODE AJ ČISTÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. LIEČIA 
SA TU CHOROBY POHYBOVÉHO APARÁTU, MÄKKÝCH ČASTÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, NEUROLOGICKÉ 
A SRDCOVO-CIEVNE OCHORENIA. TUNAJŠIA PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA S TEPLOTOU 27,2°C JE VĎAKA 
SVOJMU ZLOŽENIU POVAŽOVANÁ ZA DRUHÚ NAJKVALITNEJŠIU VODU SVOJHO DRUHU V EURÓPE. 

MEDICAL GOLD 

Plná penzia, povinná lekárska 

konzultácia, priemerne 3 procedúry 

denne (okrem nedele), denne vírivý 

relaxačný bazén Wellnea (celoročne) 

a vonkajší bazén Rubín (v čase 

prevádzky). Pobyt na min. 4 noci.

KÚPEĽNÉ HOTELY RUBÍN *** & SMARAGD ***
DUDINCE
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3G6SVK09
06.01.- 25.03.
28.03.- 01.07.
04.09.- 01.10.

Wellness a Spa (Relax a Oddych) 2 noci / 4 noci 148 / 287

Vitality a Spa (Ochutnávka wellness) 2 noci / 4 noci 184 / 324

You and Me (Romantický pobyt) 2 osoby na 2 noci 335

SLOVENSKO

13

YOU & ME 

Polpenzia, 1x romantická večera, misa 

ovocia a fľaša sektu na izbe, 

1 hod. vírivka so sektom a jahodami 

(od 5 nocí 2x), na vyžiadanie raňajky 

do postele, neobmedzený vstup do 

Exclusive SPA & Medical Wellness 

& Natural Spa. Pobyt od 2 do 6 nocí. 

VITALITY & SPA 

Polpenzia, neobmedzený vstup do 

Exclusive Spa & Medical Wellness 

& Natural Spa, 10% zľava na masáže, 

telové a tvárové ošetrenia (okrem 

Ayurvédy). Pobyt od 2 do 4 nocí.

Balíčky procedúr na osobu: pri pobyte 

na 2 až 4 noci - rašelinový zábal, 

perličkový kúpeľ s vonnou esenciou, 

klasická masáž 20 min.  

WELLNESS & SPA

Polpenzia, župan a papučky, 

neobmedzený vstup do Exclusive SPA 

& Medical Wellness & Natural Spa, 

10% zľava na masáže, telové a tvárové 

ošetrenia. 

Pobyt od 2 do 6 nocí.v pokojnom prostredí s jazierkami • medzi mestami Zvolen a Banská Bystrica 

reštaurácia • lobby a spa bar • letná terasa • slovenská koliba Original Restaurant 
& Wine Bar • procedúry • Exclusive Spa & Medical Wellness & Natural Spa • vnú-
torný a vonkajší bazén • vonkajší detský bazén a vírivka • sauny (parná, fínska, by-
linková, mentolová, eukalyptová, infra) • ľadopád • tepidárium • oddychová zóna 
• vínna pivnička • detské ihrisko • detský kútik v štýle Safari • 2 tenisové kurty • 
minigolf • plážový volejbal • biliard • bedminton • požičovňa bicyklov • bowling • 
X-Box • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie pri hoteli za poplatok 2 €/noc

jedno a  dvojlôžkové izby (možnosť 1 prístelky formou pevného lôžka) • izba 
De Luxe (priestranná, dvojlôžková spálňová a obývacia časť, možnosť 1 prístelky) • 
apartmán Klasik (spálňa, obývačka, možnosť 2 prísteliek na rozkladacom gauči) • 
apartmán DeLuxe (spálňa, obývačka, pracovňa, možnosť 2 prísteliek) • apartmá-
nové domy (samostatné vilky v prostredí hotelového areálu)

kúpeľňa s WC • klimatizácia • SAT TV • minibar • čajový a kávový servis • telefón 
• Wi-Fi • sušič na vlasy • trezor • župan • papučky • niektoré izby s balkónom 

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere formou bufetu 
(prípadne výber z menu)

služby za osobu a príslušný pobyt v 1/2 izbe • dieťa do 12 rokov ubytovanie na 
prístelke a raňajky zdarma 

miestny poplatok (platba na mieste)

v ponuke aj rôzne akciové pobyty • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na 
www.senspa.sk, www.satur.sk

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

OBĽÚBENÝ HOTEL KASKÁDY JE JEDEN Z NAJLUXUSNEJŠÍCH HOTELOV V CELOM OKOLÍ KÚPEĽOV SLIAČ ČI 
KOVÁČOVÁ. HOTEL POSTAVIL SVOJU PONUKU NA DOKONALÝCH SLUŽBÁCH V OBLASTI WELLNESS & SPA, 
A V RÁMCI SLOVENSKA SA RADÍ MEDZI ŠPIČKU. V HOTELOVOM EXCLUSIVE SPA S ROZLOHOU 3 000 m2 JE 
O VÁŠ RELAX DOKONALE POSTARANÉ. NÁJDETE TU ŠIROKÚ PONUKU MASÁŽI, TELOVÝCH A TVÁROVÝCH 
PROCEDÚR, BALI MASÁŽE, AYURVÉDSKE SPA.

HOTEL & SPA RESORT KASKÁDY ****
SLIAČ – SIELNICA
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POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

atraktívne turistické stredisko • pokojné prostredie Bystrianskej doliny • smer Tále • 
v Národnom parku Nízke Tatry

reštaurácia • lobby a kongres bar • wellness bar • bazén s vodnými atrakciami a pro-
tiprúdom • vodný svet • veľký a malý chrlič •  vodné trysky • divoká rieka • masážne 
ležadlá, lavice • masážne sprchy • gejzír • vodný hríb • vírivka • oddychová zóna 
pri bazéne • v letnom období možnosť opaľovania sa s výhľadom na Nízke Tatry • 
saunový svet (fínska, infra, parná, soľná sauna) • Kneippov kúpeľ • vírivka • ochladzo-
vací bazén • fínske vedro • ľadopád • zážitková sprcha • oddychová zóna s krbom • 
masáže (klasická masáž, bankovanie, lávové kamene, zábaly) • detský kútik • golfové 
ihrisko Tále a Tarzánia (2 km) • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovisko pri hoteli 
zdarma

jedno a dvojlôžkové izby (možnosť až 3 prísteliek) • trojlôžková izba  (tretie lôžko 
sa počíta ako prístelka) • Izba typu LUX (balkón)

kúpeľňa s WC • LCD TV • telefón • mini chladnička • Wi-Fi zdarma • výhľad na sce-
nériu Nízkych Tatier

raňajky, obedy aj večere bufetové stoly • pri nižšom počte hostí výber z menu

ubytovanie a služby za príslušný balíček za osobu a pobyt • dieťa do 6 rokov ubyto-
vanie s polpenziou a vstupom do vodného a saunového sveta zdarma • dieťa 6 – 12 
rokov doplatok 30 €/noc • dieťa 12 – 15 rokov doplatok 50 €/noc 

miestny poplatok (platba na mieste).
BALÍČEK HONEY MOON

Polpenzia, neobmedzený vstup do 

vodného a saunového sveta, fľaša 

vína k večeri, prekvapenie na izbe, 

bambusová masáž (45 min.), župan. 

Pobyt na 2 – 7 nocí.

BALÍČEK WELLNESS

Polpenzia, neobmedzený vstup do 

vodného a saunového sveta, klasická 

masáž (25 min.), rašelinový zábal, 

župan. Pobyt na 2 – 7 nocí. 

BALÍČEK RELAX

Polpenzia, neobmedzený vstup 

do vodného a saunového sveta, 

10% zľava na masáže, župan. 

Pobyt na 2 – 7 nocí.

WELLNESS HOTEL BYSTRÁ S DOSTAVBOU NOVÉHO WELLNESS CENTRA SA NACHÁDZA 2 KM OD LYŽIARSKE-
HO STREDISKÁ TÁLE V POKOJNOM PROSTREDÍ BYSTRIANSKEJ DOLINY, KTORÁ JE SÚČASŤOU NÁRODNÉHO 
PARKU NÍZKE TATRY. NEĎALEKÁ BYSTRIANSKA KVAPĽOVÁ JASKYŇA OKREM OBHLIADKY PRÍRODNÝCH POD-
ZEMNÝCH KRÁS PONÚKA AJ SPELEOTERAPIU – LIEČENIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST. HOTEL JE ZAMERANÝ 
NA PONUKU WELLNESS A RELAXAČNÝCH POBYTOV AJ PRE RODINY S DEŤMI.

WELLNESS HOTEL BYSTRÁ ***
BYSTRÁ

3G6SVK22 06.01.- 31.03. 31.03.- 20.12.

Balíček Relax (Relax a oddych) 2 noci / 3 noci  - 133 / 181

Balíček Wellness (Ochutnávka wellness) 2 noci / 3 noci 153 / 191 153 / 191

Balíček Honey Moon (Romantický pobyt) 2 noci / 3 noci 162 / 210 162 / 210

FM zľava
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3G6SVK12 04.01.- 24.03. a 29.03.- 25.12.

Aphrodite Palace ubytovanie v 1/2 Štandard 48

Aphrodite Palace ubytovanie v 1/2 Comfort 67

Aphrodite Palace ubytovanie v 1/2 Superior 82

Aphrodite Palace ubytovanie v 1/2 De Luxe 82

3G6SVK13 04.01.- 24.03. a 29.03.- 25.12.

Aphrodite ubytovanie v 1/2 Comfort 50

Aphrodite ubytovanie v 1/2 Superior 74

SLOVENSKO

15

RAJECKÉ TEPLICE

APHRODITE**** APHRODITE PALACE ****

BONUSY

Pri pobyte od 7 nocí 15% zľava 

z ubytovania a vybraného balíka 

(ubytova nie, raňajky, liečebné, 

relaxačné, beauty pobyty). Pobyty 

Relax Classic (nedeľa – piatok na 

2 a viac nocí) zľava 15 % z ceny 

pobytu. Pobyty Relax Exclusive, Relax 

Spa Sensation a Aphrodite Beauty 

(nedeľa – piatok na 5 nocí) zľava 

15 % z ceny pobytu. Uvedené zľavy nie 

je možné kumulovať.

RELAX EXCLUSIVE 

(OCHUTNÁVKA WELLNESS)

Polpenzia, misa ovocia a relaxačné 

procedúry. Príklad procedúr: 2 noci: 

1x aróma masáž, 1x celotelová masáž, 

1x vibrosauna, 1x uhličitý kúpeľ. 

3 noci: 1x aróma masáž, 

1x celotelová masáž, 1x vibrosauna, 

1x uhličitý kúpeľ, 1x prístrojová 

lymfodrenáž, 1x refl exná masáž 

chodidiel. Pobyty na 2 - 8 nocí. 

Cena: 48 €/os./noc.

RELAX CLASSIC 

(KÚPELE NA SKÚŠKU)

Polpenzia a relaxačné procedúry. 

Príklad procedúr: 2 noci: 1x perličkový 

kúpeľ, 1x klasická masáž, 

1x masáž chodidiel. 5 nocí: 

1x perličkový kúpeľ, 2x klasická 

masáž, 1x aróma masáž, 1x podvodná 

masáž, 1x masáž chodidiel. 

Od 7 nocí:1x čiastočný bahenný zábal 

zdarma. Pobyty na 2 - 8 nocí. 

Cena: 36 €/os./noc.

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY
A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

dominanta kúpeľov Rajecké Teplice • v  centre kúpeľného mestečka • hotely 
Aphrodite a Aphrodite Palace prepojené krytým spojovacím mostom 

hotel Aphrodite: reštaurácia • kaviareň • estetické štúdio • balneocentrum • 
2 vnútorné bazény s termálnou vodou • 5 vonkajších bazénov z komplexu rím-
skych kúpeľov (otvorené celoročne) • kľudový, rekreačný, plavecký bazén • turec-
ký kúpeľ • bralový bazén • v zime bazén ľadový medveď  • Wi-Fi v celom hoteli 
zdarma • hotel Aphrodite Palace: reštaurácia zdobená mramorom a 24-karáto-
vým zlatom • Wi-Fi na izbách a v lobby bare zdarma • parkovanie na stráženom 
parkovisku pri oboch hoteloch zdarma

Aphrodite: jedno a dvojlôžkové izby Comfort (menšie) • izby Superior (väčšie 
izby s  možnosťou prístelky) • apartmány • kúpeľňa • WC telefón • SAT TV • 
minibar • rádiobudík • chladnička • Wi-Fi zdarma • klimatizácia (niektoré izby) • 
Aphrodite Palace: rekonštruované jedno a dvojlôžkové izby Comfort • Superior 
alebo DeLuxe (s možnosťou 1-2 prísteliek) • apartmány • kúpeľňa • WC • SAT TV 
• chladnička • telefón • župan • papučky • Wi-Fi • klimatizácia (niektoré izby) 

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu 

ubytovanie s  raňajkami za osobu na 1 noc • pri ubytovaní v  hoteli Aphrodite 
a Aphrodite Palace alebo v apartmánoch Vila Margaréta a Vila Flóra v cene uby-
tovania aj neobmedzený vstup do vodného a saunového sveta a fi tnes • deti do 
3 rokov bez nároku na služby zdarma 

miestny poplatok (platba na mieste) 

v ponuke aj ďalšie balíčky: Liečebný balík De Luxe, Preventívny liečebný balík, 
Liečebný redukčný balík, Natural Detox, Relax Spa Sensation, Aphrodite Beauty • 
informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.senspa.sk, www.satur.sk

KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE MAJÚ UNIKÁTNU POLOHU NA ROZHRANÍ POHORÍ MALÁ FATRA A STRÁŽOVSKÉ 
VRCHY. VÝVERY TERMÁLNYCH PRAMEŇOV, VÝSKYT RAŠELINY, VYBAVENOSŤ KÚPEĽOV A PRÍRODNÉ PROS-
TREDIE UMOŽŇUJÚ, ABY SA V KÚPEĽOCH LIEČILI PACIENTI S NIEKTORÝMI DUŠEVNÝMI A NERVOVÝMI CHO-
ROBAMI, CHOROBAMI Z POVOLANIA A POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA. KÚPEĽNÉ DOMY SÚ VYBAVENÉ NAJ-
MODERNEJŠÍMI DIAGNOSTICKÝMI A TERAPEUTICKÝMI PRÍSTROJMI. 

izba De Luxe
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3G6SVK14 07.01.- 01.06. 
01.11.- 23.12.

01.06.- 01.11. 
26.12.- 07.01.

Harmónia Mini V.Fatra Standard  / Aqua (Kúpele na skúšku) 4 noci 212 / 169 238 / 187

Wellness Mini V.Fatra Standard / Aqua (Antistresový pobyt) 3 noci 197 / 143 221 / 157

Spa a Aquapark V. Fatra Standard / Aqua (Relax a oddych) min. 5  nocí 52 / 38 52 / 38

Liečebný víkend GOLD V.Fatra Standard (Regeneračný pobyt) 2 noci 184 184

SLOVENSKO

16

časť Turčianskej kotliny • 23 km od Martina • na kúpeľnej kolonáde • Depandance LD 
Aqua 200 m od LD Veľká Fatra

LD Veľká Fatra: reštaurácie • liečebné procedúry • lekárska starostlivosť • balneote-
rapia • termálny bazén • vonkajší bazén Olympic • pitný prameň • Spa & Aquapark 
• elektroliečba • vodoliečba • liečba zlatom • saunový svet • masáže • fi tnes • sauna 
• detský kútik • beauty salón • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie v garáži 
za poplatok 3,30 €/noc, na nestráženom parkovisku pri LD zdarma • Depandan-
ce Aqua: len ubytovanie • internetová kaviareň (internet za poplatok) • stravovanie 
a ostatné služby v LD Veľká Fatra

LD Veľká Fatra: jedno a dvojlôžkové izby štandard 3* (pôvodná časť hotela) alebo 
superior 4* (nová časť) • kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • rádio • telefón 
• minibar • župan • väčšina izieb má balkón • Wi-Fi • apartmány (spálňa, obývačka 
s rozkladacím gaučom, balkón) • Depandance Aqua: rekonštruované ubytovanie • 
dvojlôžkové izby • kúpeľňa so sprchou • WC • TV • telefón • rádio • balkón (v izbách 
na poschodí) • bez internetu 

raňajky, obedy aj večere bufetové stoly • v prípade plnej penzie sa pobyty začínajú 
obedom a končia raňajkami

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v  1/2 izbe Štan-
dard • pobyt pre dieťa do 10 rokov (ubytovanie na prístelke, stravovanie v rozsahu 
rodičov, vstup do bazéna alebo Spa & Aquaparku v sprievode rodiča so zakúpeným 
vstupom) zdarma

miestny poplatok (platba na mieste)

v ponuke aj ďalšie pobyty: Redukčný program, Klasik, Gold pobyty a iné • informácie 
v pobočkách CK SATUR alebo na www.senspa.sk, www.satur.sk

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY
A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

TURČIANSKE TEPLICE PATRIA K NAJSTARŠÍM KÚPEĽNÝM MESTÁM V EURÓPE. UZDRAVUJÚCI VPLYV TUR-
ČIANSKEJ TERMÁLNEJ MINERÁLNEJ VODY MÁ ŠPECIÁLNE A VÝNIMOČNÉ ZLOŽENIE. JEJ BOHATÁ MINERALI-
ZÁCIA MÁ LIEČIVÉ ÚČINKY NA OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU, UROLOGICKÉ, NERVOVÉ A GYNEKOLO-
GICKÉ OCHORENIA A TO AJ PRI KOMBINOVANÝCH DIAGNÓZACH. KÚPELE S LIEČIVOU VODOU NAZÝVANÉ AJ 
„ZLATÉ KÚPELE“ SÚ VHODNÉ PRE LIEČBU VIAC AKO 25 DIAGNÓZ.

LIEČEBNÝ VÍKEND GOLD 

Plná penzia (vrátane gold nápojov), 

vyšetrenie/konzultácia, 1x celodenný 

vstup do areálu Spa & Aquapark, 

1x zafírový kúpeľ – vírivý kúpeľ 

spoločný, 1x saunový svet, 

1x Zeus – klasická masáž čiastočná, 

1x bylinkový parný kúpeľ. 

Pobyt na 2 noci. 

GOLD BONUS zahŕňa: voľný vstup do 

bazéna, fi tnes, ovocný košík, fľaša 

sektu, raňajky do postele, nápoje 

z gold nápojového lístka.

HARMONIA MINI (KÚPELE NA SKÚŠKU)

Polpenzia, vstupná lekárska 

konzultácia, 8 liečebných procedúr, 

voľný vstup do bazéna Olympic a do 

fi tnes. Pobyt na 4 noci. 

POBYT SPA & AQUAPARK 

Polpenzia, denne 3 hod. vstup do 

Spa & Aquapark, vstupná lekárska 

konzultácia podľa potreby vždy 1x na 

začiatku pobytu. Pobyt od 1 noci.

WELLNESS MINI 

Plná penzia, vstupná lekárska 

konzultácia, 1x Lazuritový (perličkový) 

kúpeľ, 1x Špeciálna masáž, 1x Zeus 

(klasická čiastočná masáž), voľný 

vstup do bazéna Olympic a do fi tnes, 

1x 3 h vstup do Spa & Aquapark, 

1x bylinková parná sauna. Pobyt na 

3 noci.

LIEČEBNÉ DOMY VEĽKÁ FATRA ****/*** AQUA **
TURČIANSKE TEPLICE
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3G6SVK15 08.01.- 24.03.
28.03.- 20.12.

Hyper Relax víkend (Ochutnávka wellness) 2 noci 126

Senior Relax (Aktívny senior) 4 noci 133

Termál Relax (3 noci ne-pia) (Relax a oddych) 118

Termál Relax (Relax a oddych) 2 noci ne-pia 84

Termál Relax (5 nocí ne-pia) (Relax a oddych) 154

Romantik Relax (Romantický pobyt) 2 noci 158

SLOVENSKO

17

VYHNE

HOTEL TERMÁL ***

KÚPEĽNÁ OBEC VYHNE JE ZNÁMA NIELEN NAJSTARŠÍM PIVOVAROM NA SLOVENSKU, ALE AJ LIEČIVÝMI TER-
MÁLNYMI PRAMEŇMI S TEPLOTOU 37°C, S VYSOKÝM OBSAHOM ŽELEZA A PRIAZNIVO PÔSOBIACIMI NA ZÁ-
PAL NERVOV, ŽENSKÉ CHOROBY, ZHYBOVÉ A SVALOVÉ REUMATIZMY, KOŽNÉ CHOROBY, STAVY PO OPERÁCI-
ÁCH A DUŠEVNÚ VYČERPANOSŤ. VODNÝ RAJ VYHNE AQUAPARK, RELAX V LONE PRÍRODY JE JEDINEČNÝM 
AQUAPARKOM S CELOROČNOU PREVÁDZKOU. 

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

na okraji obce Vyhne v prostredí banskoštiavnických vrchov • v úzkej doline ústia-
cej do doliny Hron • 18 km od Žiaru nad Hronom 

reštaurácia • lobby bar • brasserie s terasou • nočná vináreň s krbom • letná piknik 
terasa • wellness centrum • whirlpool bazén • relaxačný bazén s termálnou vodou 
• tepidárium • Kneippov kúpeľ • vírivka • hydromasážny box • sauny s oddycho-
vým priestorom (parná, suchá, infra) • ochladzovací bazén • vedro odvahy • ma-
sáže • spa procedúry • malé fi tnes centrum • biliard • šípky • možnosť zapožiča-
nia horských bicyklov • neďaleko vodný raj Vyhne (celoročná prevádzka) • Wi-Fi 
v celom hoteli zdarma • parkovanie pri hoteli zdarma

jedno a dvojlôžkové izby (možnosť 1- 2 prísteliek) • apartmán (spálňa, obývačka, 
minibar, chladnička, župan) • bezbariérová izba • detská postieľka za poplatok 
4 €/noc

kúpeľňa s WC • Wi-Fi • SAT TV • telefón • sušič na vlasy • pri pobyte na 2 a viac 
nocí župan • niektoré izby s balkónom

raňajky formou bufetu • večere formou bufetu počas víkendu, cez týždeň 
3-chodové menu • obedy trojchodové menu

ubytovanie, stravovanie a  príslušné procedúry podľa typu pobytu za osobu 
v 1/2 izbe • deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma

miestny poplatok (platba na mieste) • psík (poplatok 7 €/noc)

ROMANTIK RELAX

Plná penzia, welcome drink, výzdoba 

a fľaša sektu na izbe, v deň príchodu 

romantická večera, 1x 60 min. 

masáž vo dvojici, 1x vírivka grátis, 

neobmedzený vstup do wellness, 

stolný tenis, šípky, biliard, neskorý 

check-out. Pobyt na 2 noci, piatok - 

nedeľa.

SENIOR RELAX

Polpenzia, aspoň jedna osoba 

z dvojice nad 60 rokov, welcome drink, 

neobmedzený vstup do wellness, 

stolný tenis, šípky, biliard. Pobyt na 

4 noci, nedeľa - štvrtok.

TERMÁL RELAX

Polpenzia, neobmedzený vstup do 

wellness, stolný tenis, šípky, biliard. 

Pobyty na 2 - 5 nocí, nedeľa - piatok.

HYPER RELAX VÍKEND

Plná penzia, welcome drink, 

neobmedzený vstup do wellness 

centra, 1x 20 min. masáž chrbta pre 

pánov, 1x 20 min. masáž tváre pre 

dámy, 1x denne vírivka grátis, stolný 

tenis, šípky, biliard. Pobyt na 2 noci, 

piatok - nedeľa.
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3G6SVK16 29.03.- 18.12.

Osoba na zákl. lôžku Junior Chopok s raňajkami (Rodinný wellness) 63

Dieťa 7-12 r. na prístelke v izbe Junior Chopok s raňajkami 37

Osoba na zákl. lôžku Panorama Classic s raňajkami (Rodinný wellness) 72

SLOVENSKO

18

FAMILY WELLNESS

Raňajky, neobmedzený vstup 

do Nature Wellness Center, 

vstup do fi tnes centra, pre deti 

animačné aktivity počas prázdnin, 

jazda na poníkoch, 1x za pobyt 

minigolf, 1x za pobyt športové aktivity 

v bare Limbus, stolný futbal, loptové 

hry. Pobyt na minimálne 

3 noci. 

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

tiché prostredie Nízkych Tatier v oblasti Tále • stred Slovenska • neďaleko obce Bystrá 

panoramatická reštaurácia • koliba Tálska bašta • lobby bar • športová hala a ihriská 
(volejbal, bedminton, tenis, squash, stolný tenis, golf, minigolf) • nočný bar Limbus 
(bowling, biliard, stolný futbal) • „Nature Wellness Center“ - Aqua & Kids (bazén 
s protiprúdom a chrličom, panoramatická vírivka, soľný prameň, detský vodný svet 
Ferda Mravca s atrakciami) • Vital & Sauna (7 druhov sáun, relax zóny, zážitkové 
atrakcie) • Spa & Massage (masáže, zábaly, telové a kozmetické procedúry) • 3 det-
ské kútiky • jedinečné detské prekážkové ihrisko Mravenisko Ferda Mravca • Wi-Fi 
v celom hoteli zdarma • parkovisko pred hotelom zdarma

izby Junior Chopok (25 m2, dve lôžka, možnosť 2 prísteliek, výhľad do lesa) • izby 
Panorama Classic (20 m2, dve lôžka, niektoré balkón, výhľad na Nízke Tatry) 

kúpeľňa s  vaňou alebo sprchou • WC • pamäťové matrace • sušič na vlasy • 
LCD SAT TV • rádio • Wi-Fi • trezor • telefón s priamou voľbou • minibar • župan • 
papučky • všetky izby nefajčiarske

raňajky formou bufetových stolov • obedy výber z menu • večere formou bufetu 
alebo 4-chodové menu.

ubytovanie s raňajkami za osobu a noc v 1/2 izbe • neobmedzený vstup do Nature 
Wellness Center • vstup do fi tnes centra • až 2 deti do 7 rokov na prístelkách zdarma 
(detské animačné a športové aktivity, 30 min. jazda na poníkoch na neďalekej farme, 
1x za pobyt minigolf, 1x za pobyt všetky športové aktivity v bare Limbus, stolný fut-
bal, loptové hry v exteriéri, detské postieľky zdarma)

miestny poplatok (platba na mieste) 

pobyt na min. 3 nocí • psík nie je dovolený

HOTEL V LESE, LES V HOTELI – MOTTO HOTELA PARTIZÁN VYSTIHUJE JEHO UMIESTNENIE A DREVO JE AJ 
HLAVNÝM PRVKOM A MATERIÁLOM, KTORÝ JE POUŽITÝ TAKMER VO VŠETKÝCH PRIESTOROCH. SÚČASŤOU 
HOTELA JE AJ NATURE WELLNESS CENTRUM S ROZLOHOU 1760 m2, KTORÉ SPĹŇA VŠETKY PREDPOKLADY 
WELLNESS TRENDOV AKO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU SÚČASNÉHO KLIENTA A RODINY. 

HOTEL PARTIZÁN ****
TÁLE
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3G6SVK18 Permon 06.01.- 24.03. a 28.03.- 28.10. 
a 01.11.- 20.12.

Pobyt Permon All Inclusive (2 noci) (Wellness na horách) 169

Pobyt Permon Pohoda (3 noci) (Relax a oddych) 230

3G6SVK19 Pieris 01.04.- 28.10. a 01.11.- 20.12.

Pobyt Pohoda (2 noci) (Relax a oddych) 120

Pobyt Pohoda dieťa 6-12 rokov (2 noci) (Relax a oddych) 39

SLOVENSKO

19

PERMON ALL INCLUSIVE 

Plná penzia, k obedu a večeri 

(2 dcl džús/víno alebo 3 dcl pivo), 

neobmedzený vstup do Aqua & Kids´ 

& Sauna Paradise, ranné plávanie, 

fi tnes, kolky (každý deň na 1 h/1 

dráha), stolný tenis (1 h denne), 

biliard (1 h denne), šípky (1 h denne), 

wellness papučky, detský kútik (počas 

otváracích hodín).

Pobyt na 2 noci, možnosť predĺženia na 

ľubovoľný počet nocí. 

PERMON POHODA 

Polpenzia, neobmedzený vstup 

do Aqua & Kids´ & Sauna Paradise, 

1x bahenný zábal (1 časť tela) 

s relaxačnou masážou tváre 

(20 min.) alebo 1x klasická masáž 

na uvoľnenie chrbtového a krčného 

svalstva (25 min.), wellness papučky, 

ranné plávanie v plaveckom bazéne, 

fi tnes, detský kútik (počas otváracích 

hodín). Pobyt na 3 noci, možnosť 

predĺženia na ľubovoľný počet nocí.  

PIERIS POHODA 

Polpenzia, voľný vstup do Wellness 

Pieris, neobmedzený vstup do 

Aqua & Kids´ & Sauna Paradise v hoteli 

Permon, ranné plávanie, fi tnes, detský 

kútik (počas otváracích hodín). 

Dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma. 

Pobyt na 2 noci, možnosť predĺženia na 

ľubovoľný počet nocí.

HORSKÁ OSADA PODBANSKÉ JE OHRANIČENÁ DVOMA VÝZNAMNÝMI VRCHMI BYSTROU A  KRIVÁŇOM. 
CESTY DO DOLÍN A OKOLITÉ TERÉNY V PODHORÍ SÚ VHODNÉ NA CYKLISTICKÉ VÝLETY, V ZIME ZASE AKO 
IDEÁLNE LYŽIARSKE BEŽECKÉ TRASY. GRAND HOTEL PERMON MÁ JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH WELLNESS KOM-
PLEXOV NA SLOVENSKU A JE AKO STVORENÝ AJ PRE RODINY S DEŤMI.

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY
A VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

v tichom tatranskom prostredí • na brehu horskej rieky • priamo pod štítom Krivá-
ňa • hotel Pieris 1,2 km od hotela Permon

Hotel Permon: reštaurácia • denný, nočný, lobby, wellness bar • wellness komplex 
Permon´s Paradise • Aqua & Kids Paradise (bazén s plaveckou dráhou a atrak-
ciami, detský bazén s atrakciami, tobogan, šmýkačka, vírivka) • Sauna Paradise 
(komplex sáun, 30 rôznych atrakcií, vodné a parné kúpele, vnútorná/vonkajšia 
časť) • Spa Paradise (masáže, vrátane thajských) • Beauty Paradise (exkluzívne 
tvárové a telové ošetrenia Sothys Paris) • fi tnes • kolkáreň • 2 vonkajšie tenisové 
kurty • požičovňa horských bicyklov • stolný tenis • biliard • šípky • detský kútik 
• 3D kino • Wi-Fi zdarma v lobby a dennom bare • parkovisko zdarma • Hotel 
Pieris: reštaurácia • denný, nočný, lobby, wellness bar • relaxačný bazén • vírivka 
• sauny (klasická, eukalyptová, infra) • internet zdarma (recepcia, lobby bar) • 
parkovanie pri hoteli zdarma

hotel Permon: kúpeľňa • WC • TV • rádio • telefón • trezor • minibar s chladničkou 
• štandard/superior (dvojlôžková, možnosť 2 prísteliek) • deluxe (dve lôžka, mož-
nosť 1 prístelky pre dieťa do 12 rokov/140cm) • apartmán (spálňa s manželskou 
posteľou, možnosť prístelky, obývacia izba s rozkladacím gaučom pre dieťa do 
12 r.) hotel Pieris: zrekonštruované izby • kúpeľňa so sprchovacím kútom • WC • 
LCD TV • trezor • jednolôžková (možnosť prístelky) • dvojlôžková (bez prístelky, 
balkón) • suite mini apartmán (spálňa 2 lôžka, obývacia časť s rozkladacou po-
hovkou s možnosťou 2 prísteliek)

raňajky, obedy aj večere formou bufetových stolov

ubytovanie, stravovanie a príslušné služby za osobu a noc/pobyt v 1/2 izbe

miestny poplatok (platba na mieste) 

v ponuke aj ďalšie akciové pobyty: Permon Mystic All Inclusive, Permon Relax 
Snov • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.senspa.sk, www.satur.sk

GRAND HOTEL PERMON **** / PIERIS *** 
PODBANSKÉ

izba PIERIS

wellness PIERIS
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SLOVENSKO
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3G6SVK11 12.01.- 01.02. 
01.07.- 01.09.

01.02.- 13.02. 
16.02.- 16.03. 
01.09.- 16.09.

13.02.- 16.02. 
25.03.- 28.03.

16.03.- 25.03. 
28.03.- 01.05. 
12.05.- 01.07.

Dospelý na zákl. lôžku v 1/2 Standard (Ubytovanie) 57 52 62 48

Dieťa 3-12 r. na zákl. lôžku v 1/2 Standard (Ubytovanie) 54 49 59 45

Dospelý na zákl. lôžku v 1/2 Lux (Ubytovanie) 67 62 72 57

Dieťa 3-12 r. na zákl. lôžku v 1/2 Lux (Ubytovanie) 64 59 69 54

Vášeň pre dvoch 2 osoby na 2 noci (Romantický pobyt) 322 322 322 322

POD MASÍVOM LOMNICKÉHO ŠTÍTU V TICHEJ ČASTI VYSOKÝCH TATIER V OBCI STARÁ LESNÁ JE MOŽNÉ 
NÁJSŤ ODDYCH AJ PRIAMO V PRÍRODE. POBYT V HOTELI HILLS JE IDEÁLNYM ZÁZEMÍM PRE TÝCH, KTORÍ 
RADI SPÁJAJÚ VOĽNÝ ČAS S ÚTULNÝM WELLNESSOM A AKTÍVNYM POBYTOM V NÁDHERNOM PRÍRODNOM 
PROSTREDÍ. V HOTELOVOM WELLNESS CENTRE ZAŽIJETE SKUTOČNÉ UVOĽNENIE A ODPÚTATE SA OD KAŽ-
DODENNÉHO STRESU.

v rekreačnej oblasti Stará Lesná • priamo v prírode • neďaleko Tatranskej Lomnice

reštaurácia • lobby • vinotéka • fi tnes • wellness centrum • vírivka • sauny (fínska, 
parná, infra) • dva bazény (8 m a 18 m) • detský bazén • masáže (thajské, bylinné, 
aromatické) • detské ihrisko • detský kútik • tenisový kurt • Wi-Fi v celom hoteli 
zdarma  • parkovanie zdarma

dvojlôžkové izby Standard (bez možnosti prístelky) • dvojlôžková izba Lux (spál-
ňa, obývačka, možnosť 2 prísteliek) • junior suite (spálňa, obývačka, rýchlovarná 
kanvica, možnosť 2 prísteliek, balkón s výhľadom na Tatry) • Hills suite (veľkorysý 
apartmán, spálňa, obývačka, rýchlovarná kanvica, krb, terasa s výhľadom, možnosť 
2 prísteliek) 

kúpeľňa s WC • LCD TV • Wi-Fi • chladnička/minibar • trezor • Hi-Fi sústava • rádio-
budík • telefón •župan • sušič na vlasy • balkón (niektoré izby)

raňajky formou bufetových stolov • večere výber z 3 chodového menu • strava pre 
celiatikov podľa požiadavky

ubytovanie s raňajkami za osobu a noc/pobyt v 1/2 izbe • vstup do wellness centra, 
bazénov a fi tnes • dieťa do 12 rokov ubytovanie na prístelke zdarma (deti 3-12 rokov 
povinný doplatok za raňajky 7 €)  

večera dospelý 15 €, dieťa 3-12 rokov 9 € • miestny poplatok (platba na mieste) • 
domáce zviera za poplatok 15 €/noc

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

VÁŠEŇ PRE DVOCH 

2x ubytovanie v romantickom 

apartmáne Junior Suite s raňajkami, 

1x večera formou výberu (4 chodové 

menu), 1x romantická večera pri 

sviečkach (5-chodové menu), fľaša 

sektu s kvetinkou na izbe, 

1x súkromný vstup do hotelového 

spa na 2 hod., 1x 60 minútová párová 

masáž, check out možný do 14 hod. 

Pobyt na 2 noci. 

AKCIA 4=3 

4x ubytovanie s raňajkami, 

neobmedzený vstup do wellness a spa. 

Pobyt na 4 noci za cenu 3. (Neplatí 

počas jarných prázdnin, v mesiaci 

august, Veľkej Noci, Vianoc, Silvestra). 

AKCIA 3=2 

3x ubytovanie s raňajkami, 

neobmedzený vstup do wellness a spa. 

Pobyt na 3 noci za cenu 2. (Neplatí 

počas jarných prázdnin, v mesiaci 

august, Veľkej Noci, Vianoc, Silvestra). 

HOTEL HILLS **** NOVINKA

STARÁ LESNÁ
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3G6SVK10 12.01.- 01.02. 
01.07.- 01.09.

01.02.- 13.02.
16.02.- 16.03. 
01.09.- 16.09.

13.02.- 16.02. 
25.03.- 28.03.

16.03.- 25.03. 
28.03.- 01.05. 
12.05.- 01.07.

Dospelý na zákl. lôžku s raňajkami v 1/2 (Ubytovanie) 67 62 72 57

Wellness a Spa 2 noci v 1/2 (Relax a oddych) 133 124 143 114

Spa by L´Occitane pre dámu 

2 noci v 1/2 (Špeciálne pre dámy)
312 312 312 312

Spa by L´Occitane pre pána 

2 noci v 1/2 (Špeciálne pre pánov)
312 312 312 312

SLOVENSKO

21

SPA BY L´OCCITANE PRE PÁNA  

2x ubytovanie s polpenziou, 

neobmedzený vstup do bazéna, denne 

ranné plávanie (07:00 – 09:00 h.), 

1x za pobyt vstup do Hot zóny, 

1x hĺbková uvoľňujúca masáž (60 min.), 

1x vyživujúci píling s bambuckým 

maslom (60 min.), 

1x osviežujúce ošetrenie pleti – 

Cedrat (60 min.), stolný tenis, biliard, 

1 hod. tenis, golfový green v rámci 

rezortu Residence Lesná. 

Pobyt na 2 noci.

SPA BY L´OCCITANE PRE DÁMU

2x ubytovanie s polpenziou, 

neobmedzený vstup do bazéna, denne 

ranné plávanie (07:00 – 09:00 h), 

1x za pobyt vstup do Hot zóny, 

1x relaxačná masáž (60 min.), 

1x mandľové zoštíhľujúce kúzlo 

(60 min.), 1x osviežujúce ošetrenie 

pleti - Angelika (60 min.), stolný tenis, 

biliard, 1 hod. tenis, golfový green 

v rámci rezortu Residence Lesná. 

Pobyt na 2 noci. 

WELLNESS A SPA 

2x ubytovanie s raňajkami, 

neobmedzený vstup do hotelového 

bazéna, fi tnes, denne ranné plávanie 

v čase od 07:00 – 09:00 hod., 

1x za pobyt vstup do Hot zóny. 

Pobyt na 2 noci. POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

v rekreačnej oblasti Stará Lesná • 2,5 km od údolnej stanice lanovky na Skalnaté 
Pleso v Tatranskej Lomnici 

reštaurácia so slovenskou kuchyňou • lobby bar s letnou terasou • fi tnes • well-
ness centrum v provensálskom štýle • vnútorná a vonkajšia vírivka • sauny (fín-
ska, soľná, parná, infra) • masážné kóje s 3D efektom • vnútorný bazén (12 m) • 
procedúry a terapie v štýle Spa by L’Occitane (telové ošetrenia, pílingy, kúpele) 
• wellness bar • detský kútik • 24 hodinová izbová služba • Wi-Fi v celom hoteli 
zdarma • monitorované parkovisko zdarma

dvojlôžková izba (možnosť 1 prístelky) • superior suite (spálňa, obývačka, ku-
chynka, jedálensky kút, minibar, balkón, max. 4 dosp.os.) • deluxe suite (2 spálne, 
obývačka, kuchynka, jedálensky kút, minibar, balkón, max. 6 dosp. os.) • apartmán 
(samostatný apartmánový dom) 

kúpeľňa s WC (toaletné potreby L´Occitane) • LCD TV • Wi-Fi • telefón • trezor 
• sušič na vlasy • župan 

raňajky formou bufetových stolov • večere výber z 3 chodového menu • strava 
pre celiatikov na základe požiadavky

ubytovanie, stravovanie a služby zahrnuté v pobytových balíčkoch za osobu v 1/2 
izbe • vstup do bazéna a fi tnes • župan • dieťa do 12 rokov ubytovanie na prístelke 
zdarma (deti 3-12 rokov povinný doplatok za raňajky 9 €/noc) • na každé 2 noci 
pobytu 1x vstup do Hot zóny zdarma (vírivky, sauny, zážitková sprcha)  

večera dospelý 20 €, dieťa 3-12 rokov 13 € • miestny poplatok (platba na mieste) 
• vstup do Hot zóny za poplatok 15 €/osoba/2 hod • domáce zviera za poplatok 
25 €/noc (max. do výšky 40 cm)

NOVOZREKONŠTRUOVANÝ LUXUSNÝ WELLNESS & SPA HOTEL LESNÁ V  STAREJ LESNEJ NEĎALEKO TAT-
RANSKEJ LOMNICE ČERPÁ INŠPIRÁCIU Z PRÍRODNÉHO PROSTREDIA. HOTEL JE IDEÁLNYM MIESTOM PRE RO-
MANTICKÝ VÍKEND, WELLNESS POBYT AJ RODINNÚ DOVOLENKU. AK TÚŽITE PO OZAJSTNEJ REGENERÁCII 
TELA A MYSLE, DOPRAJTE SI JU V LUXUSNOM A AUTENTICKOM SPA BY L’OCCITANE. PRIAMO Z BAZÉNA JE 
NEZABUDNUTEĽNÝ VÝHĽAD NA MAJESTÁTNY LOMNICKÝ ŠTÍT.

STARÁ LESNÁ

HOTEL LESNÁ ****NOVINKA
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SLOVENSKO

3G6SVK20
02.01.- 06.03. 

24.03.- 28.03. a 30.06.- 02.10. 
21.12.- 27.12.

06.03.- 24.03. 
28.03.- 30.06. 
02.10.- 21.12.

Dospelý v 1/2 clasic s polpenziou 2-3 noci 75 65

Dospelý v 1/2 clasic s polpenziou 4-6 nocí 72 62

Dospelý v 1/2 lux s polpenziou 2-3 noci 88 79

Dospelý v 1/2 lux s polpenziou 4-6 nocí 85 75

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

ŠTÝLOVÝ TATRANSKÝ HORSKÝ HOTEL BOROVICA CITLIVO SPÁJA PRÍRODU S POHODLÍM A VYSOKÝM KOM-
FORTOM S  NEOPAKOVATEĽNOU ATMOSFÉROU. PRÁVOM PATRÍ MEDZI ŠPIČKU SLOVENSKÝCH WELLNESS 
HOTELOV. PRIORITOU HOTELA JE FILOZOFIA WELLNESS - DOKONALÁ HARMÓNIA TELA A DUŠE, DUŠEVNÁ 
POHODA I AKTÍVNA FYZICKÁ KONDÍCIA. HOTEL JE DOKONALÝM SPOJENÍM ODDYCHU, RELAXU A KOMFORTU 
S NEOPAKOVATEĽNOU ATMOSFÉROU V NAJVYŠŠEJ POLOŽENEJ OSADE VO VYSOKÝCH TATRÁCH. 

priamo na Štrbskom Plese • v tichom prírodnom prostredí

reštaurácia • lobby bar s vinotékou • anglický salónik s krbom • wellness centrum • 
plavecký bazén (20m) • detský bazén • interiérová vírivka • sauny (fínska, turecká, 
infra, eukalyptová, bylinková) • Kneippov kúpeľ • tepidárium • ochladzovací bazén • 
relax bar • fi tnes • vírivka na streche hotela s výhľadom na tatranskú prírodu • zábaly 
• masáže • ošetrenie pleti • kozmetika • hotelové kaderníctvo (vo výstavbe) • vonkaj-
šia lezecká stena vysoká 11 m • detská herňa • biliard • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • 
parkovanie monitorované kamerovým systémom zdarma

izby Classic (obsadené 1 alebo 2 osobami) • izby Lux (dvojlôžková s možnosťou 
2 prísteliek, niektoré s  krbom) • prémium apartmán (dvojlôžková s  možnosťou 
2 prísteliek) • rodinný apartmán (pre 4 osoby, možnosť 1 prístelky, 2 spálne, obývač-
ka) • bezbariérová izba 

kúpeľňa • WC • SAT TV • minibar • trezor • Wi-Fi • telefón s priamou voľbou • balkón 
• detská postieľka zdarma

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu

ubytovanie • polpenzia • uvítací nápoj • neobmedzený vstup do wellness • úschov-
ňa bicyklov a lyží • deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma • pri pobytoch od 
4 nocí grátis poukážka na masáž v hodnote 12 €/dospelý/pevné lôžko (1x za pobyt) 

miestny poplatok (platba na mieste) • psík za poplatok 35 €/noc

WELLNESS HOTEL BOROVICA ****
ŠTRBSKÉ PLESO

WELLNESS POBYT 

Polpenzia, neobmedzený vstup 

do wellness (plavecký bazén 20 m, 

detský bazén, interiérová vírivka, 

fínska a turecká sauna, infra kabína, 

2 parné sauny, Kneippov kúpeľ, 

tepidárium, relax bar, fi tnes), úschovňa 

bicyklov a lyží. Pobyt na min. 2 noci.

BONUS

Pri pobytoch na 4 a viac nocí: 

poukážka na masáž v hodnote 

12 € grátis (platí pre dospelú osobu na 

pevnom lôžku 1x za pobyt)
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3G6SVK21 01.05.- 11.07. 
10.09.- 31.10. 11.07.- 10.09.

Osoba na zákl. lôžku s raňajkami (Ubytovanie) 34 38

Dospelý na prístelke s raňajkami (Ubytovanie) 29 32

Dieťa 6-12 r. na prístelke s raňajkami 19 20

SLOVENSKO

23

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

v  centre Tatranskej Lomnice • neďaleko nástupnej stanice na Skalnaté Pleso 
a Lomnický Štít • viac ako 100 ročná história hotela

reštaurácie a bary • francúzska reštaurácia • grand lounge s krbom • aperitiv bar 
• wellness centrum Grand Mountain Spa (vnútorná a externá časť) • exteriérový 
infi nity bazén • vírivka • sauny (infra, bio, parná, fínska) • odpočinková miestnosť 
s ionizačnou soľnou stenou • vírivka pre dvojicu • detský kútik • detské ihrisko • 
detská postieľka zdarma • požičovňa lyží a bicyklov • laundry servis (pranie a žeh-
lenie) • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na nestráženom parkovisku pred 
hotelom zdarma

dvojlôžkové izby Štandard (možnosť 1- 2 prísteliek) • izby DeLuxe a apartmány • 
v novej časti hotela apartmány DeLuxe  

kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • rádio • telefón • trezor • minibar 

raňajky formou bufetových stolov • obedy a gurmánske večere výber menu • 
wellness jedlá

ubytovanie s raňajkami za osobu na 1 noc v 1/2 izbe štandard • vstup do wellness 
na 3 hod. denne • dieťa do 6 rokov bez nároku na lôžko zdarma

miestny poplatok (platba na mieste) • psík za poplatok 15 €/noc 

7=6 platí v termíne od 01.05. – 31.10.2016 (akcie nie je možné kumulovať)

UŽ OD ROKU 1905 PÍŠE GRANDHOTEL PRAHA SVOJU PREPYCHOVÚ TATRANSKÚ HISTÓRIU. V  ROKU 2012 
NIEKTORÉ IZBY A APARTMÁNY PREŠLI REKONŠTRUKCIOU A PRE MILOVNÍKOV LUXUSU SÚ IDEÁLOM DOVO-
LENKY. UBYTOVANIE V PRIESTRANNÝCH IZBÁCH ČI NOVÝCH APARTMÁNOCH S VÝHĽADMI NA TATRY ALEBO 
PODTATRANSKÚ KRAJINU. PERLOU HOTELA JE HÝČKAVÉ GRAND MOUNTAIN SPA, KTORÉHO FILOZOFIU TAT-
RANSKÉHO KÚPEĽNÍCTVA, BYLINIEK NÁJDETE V GRANDHOTELI PRAHA NA KAŽDOM KROKU.

GRANDHOTEL PRAHA ****
TATRANSKÁ LOMNICA

OCHUTNÁVKA WELLNESS

Užite si wellness do sýtosti v Tatrách 

počas celého roka. Rekonštrukciou 

wellnessu v Grandhoteli Praha sa 

vybudovalo exkluzívne 2-podlažné 

Grand Mountain SPA zakladajúce 

sa na liečivej sile tatranskej prírody 

s najkrajšími výhľadmi na Vysoké Tatry 

a unikátnym vonkajším vyhrievaným 

bazénom s výhľadmi.

Ubytovanie s raňajkami, vstup do 

wellness centra Grand Mountain Spa. 

Pobyt od 1 noci.

FM zľava
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Distribútor pre SK: TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.,
Teslova 26, 821 02 Bratislava, Slovenská republika,

www.teva.sk

SK/OTC/15/0178SK/OTC/15/0178

Liek na tráviace ťažkosti.

Na hnačku aj zápchu.
Liek na vnútorné použitie. O správnom použití lieku a prípadných nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.
www.hylak.sk

Rýchly nástup účinku vďaka metabolitom:

02_Kat_WELLNESS  2015-2016 CZ a HU.indd   2402_Kat_WELLNESS  2015-2016 CZ a HU.indd   24 26.11.2015   16:0926.11.2015   16:09



3G6CZK01 17.01.- 28.02. 28.02.- 03.04. 
02.10.- 06.11. 03.04.- 15.05. 15.05.- 26.06. 

28.08.- 02.10. 26.06.- 28.08. 06.11.- 18.12.

(Ne)vínny víkend 

(Vínny wellness) 2 noci
119 127 136 139 145 111

Relax víkend 

(Relax a Oddych) 3 noci
176 189 201 207 215 165

Týždeň pre seniorov 

(Liečebný pobyt) 7 nocí
299 329 358 371 390 272

KÚPEĽNÉ MESTEČKO LUHAČOVICE SA NACHÁDZA NA JUŽNEJ MORAVE, ASI 20 KM OD ZLÍNA A 160 KM OD 
BRATISLAVY. KÚPELE SÚ NAJVÄČŠÍMI KÚPEĽMI NA MORAVE A V REBRÍČKU KÚPEĽOV ČESKEJ REPUBLIKY SA 
UMIESTNILI NA ŠTVRTOM MIESTE. HLAVNOU LIEČEBNOU METÓDOU V TÝCHTO KÚPEĽOCH  JE PREDOVŠETKÝM 
PITNÁ KÚRA. VĎAKA UNIKÁTNEJ MINERÁLNEJ VODE VINCENTKE JE TÁTO LIEČEBNÁ METÓDA MIMORIADNE 
ÚSPEŠNÁ. PRIAZNIVO PÔSOBÍ AJ NA PORUCHY POHYBOVÉHO APARÁTU A NA PORUCHY OBEHOVEJ SÚSTAVY.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

moderný wellness hotel • 20 min chôdze od kolonády Luhačovíc 

reštaurácia • letná terasa • tanečné večery pri živej hudbe • wellness centrum • 
saunový svet (fínska, parná, eukalyptová, bylinková) • bazén (15 m) • relaxačný 
bazén • vírivka • fi tnes • tepidárium • oddychová zóna • masáže • infračervená 
kabína • vodoliečba • zábaly • požičovňa horských bicyklov • úschovňa bicyk-
lov • vínne procedúry • detský kútik • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovisko 
v hotelovej garáži za poplatok 70 Kč/deň • parkovisko s kamerovým systémom 
za poplatok 30 Kč/deň
 
dvojlôžková (možnosť 1 prístelky) • apartmán (spálňa, obývačka, možnosť 1 prí-
stelky) 

kúpeľňa so sprchou a WC • LCD SAT TV • telefón • minibar • Wi-Fi • klimatizácia 
• balkón/francúzske okno

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z menu • v prípade 
plnej penzie sa pobyty začínajú obedom a končia raňajkami

ubytovanie s polpenziou za osobu a pobyt v 1/2 izbe • voľný vstup do wellness 
(bazén, saunový svet, fi tnes) • dopoludňajšia a odpoludňajšia doprava do centra 
kúpeľov a späť • kúpeľné oblátky • narodeninový darček pre oslávenca v deň jeho 
narodenín • zľava 5% z ceny pobytu účastníka, ktorý dovŕši do dňa nástupu na 
pobyt 55 rokov (okrem pobytu pre seniorov) • novomanželská 5% zľava • 10% 
zľava na dokúpené procedúry • dieťa do 5 rokov bez nároku na služby zdarma

kúpeľný poplatok (platí sa na mieste, okrem pobytov v  termíne 17.01. – 03.04.  
a 06.11. – 18.12. kedy je v cene)

v ponuke aj ďalšie pobyty napr.: Wellness týždeň, Týždeň s vodoliečebnou kúrou, 
Týždeň uvoľňujúcich masáží, Vínne opojenie • informácie v pobočkách CK SATUR 
alebo na www.satur.sk, www.senspa.sk

RELAX VÍKEND V POHODE 

3x ubytovanie s polpenziou, nápoj 

na privítanie, 1x bylinkový relaxačný 

kúpeľ so zábalom, 1x hydromasáž 

so zábalom, 1x masáž bambuckým 

maslom, 2x inhalácia minerálnej vody 

Vincentka, 1x infračervená kabínka, 

1x lekárska konzultácia, voľný vstup 

do wellness a fi tnes, doprava do 

mestského centra a späť. Pobyt na 

3 noci. Nástup každý deň okrem soboty. 

TÝŽDEŇ PRE SENIOROV 

7x ubytovanie s polpenziou, nápoj 

na privítanie, denne káva/čaj so 

zákuskom, 1x lekárska konzultácia, 

1x aromaterapeutická masáž chrbta 

a šije, 1x hydromasáž so zábalom, 

1x slatinný obklad na chrbát, 1x suchý 

uhličitý kúpeľ, 1x kyslíková terapia, 

vstup do wellness, doprava do centra 

a späť, 1x poldenný výlet do okolia. 

Pobyt na 7 nocí. Nástup v nedeľu. 

(NE)VÍNNY VÍKEND  

2x ubytovanie s polpenziou, nápoj 

na privítanie, fľaša vína pri príchode, 

1x lekárska konzultácia, 1x vínny 

kúpeľ so zábalom, 1x masáž chrbta 

a šije s vínnym olejom, voľný vstup 

do wellness a fi tnes, doprava do 

mestského centra a späť. 

Pobyt na 2 noci. 

WELLNESS HOTEL POHODA ****
LUHAČOVICE

ČESKO

25
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3G6CZK02  10.01.- 28.02. 
13.11.- 18.12.

28.02.- 01.05. 
02.10.- 13.11. 01.05.- 02.10.

Ochutnávka wellness (Kúpele na skúšku) 4 noci 262 284 293

Wellness na skúšku (Ochutnávka wellness) 2 noci 169 183 189

Medical wellness (Komplexný kúpeľný pobyt) 7 nocí 515 552 576

26

MEDICAL WELLNESS 

7x ubytovanie s polpenziou, 

konzultácia s lekárom, základná 

diagnostika na bioimpendačnej váze, 

1x prírodný uhličitý kúpeľ, 

10 liečebných procedúr na základe 

odporúčania lekára, pitná kúra 

luhačovických minerálnych vôd, voľný 

vstup do wellness a fi tnes centra. 

Pobyt na 7 nocí.

WELLNESS NA SKÚŠKU 

2x ubytovanie s polpenziou, 

1x wellness masáž podľa výberu 

(25 min.), voľný vstup do wellness 

a fi tnes centra, pitná kúra 

luhačovických minerálnych vôd. 

Pobyt na 2 noci, okrem soboty - 

pondelka.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

v srdci Luhačovíc • moderný wellness hotel • 160 km od Bratislavy 

reštaurácia • denný bar • pôvodná francúzska reštaurácia • nočný klub • 2 prepo-
jené budovy hotela: hlavná budova z obdobia prvej republiky a nová budova • Spa 
Alexandria v štýle starorímskych kúpeľov • bazén • whirlpool • Kneippov kúpeľ • 
sauny (parná, fínska, bylinková, soľná, laconium) • ľadová studňa • relaxačné zóny • 
orientálny parný kúpeľ Rasul • wellness pre dvoch • beauty centrum • fi tnes • masá-
že • hydroterapia • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na krytom mestskom 
parkovisku 100 m od hotela 80 Kč/deň alebo kúpeľná garáž za poplatok (nutné ob-
jednať vopred

jedno a  dvojlôžkové izby (bez možnosti prístelky) • izba Superior (dvojlôžková, 
nová budova) • izba Superior K (hlavná budova, klimatizácia) • štvorlôžková (dve 
spálne, spoločná kúpeľňa, nová budova, klimatizácia, terasa) • apartmán (dvojlôžko-
vý, spálňa, obývačka, veľká terasa, klimatizácia) 
 
kúpeľňa s WC • TV SAT • telefón • trezor • minibar • Wi-Fi • balkón alebo terasa • 
klimatizácia (v niektorých izbách) • 

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z obedňajšieho menu

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v izbe 1/2 Superior 

kúpeľný poplatok (platba na mieste)

v ponuke aj ďalšie pobyty: Liečba a wellness, Víkend v Alexandrii, VIP Wellness a iné • 
informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk, www.senspa.sk

OCHUTNÁVKA WELLNESS 

4x ubytovanie s polpenziou, 

1x prírodný uhličitý kúpeľ (15 min.), 

1x hydromasážný kúpeľ (20 min.), 

1x relaxačná masáž éterickým olejom 

(25 min.), 1x wellness masáž podľa 

vlastného výberu (25 min.), voľný vstup 

do wellness a fi tnes centra, pitná kúra 

luhačovických minerálnych vôd. 

Pobyt na 4 noci. 

LUHAČOVICE PATRIA MEDZI JEDNY Z NAJKRAJŠÍCH KÚPEĽOV V ČESKEJ REPUBLIKE. NACHÁDZAJÚ SA NA 
JUŽNEJ MORAVE ASI 20 KM OD SLOVENSKÝCH HRANÍC. KÚPELE SÚ ZAMERANÉ NA OCHORENIA DÝCHA-
CIEHO ÚSTROJENSTVA, CHOROBY POHYBOVÉHO A TRÁVIACEHO ÚSTROJENSTVA, STAVY PO OPERÁCIÁCH 
ŽALÚDKA, ŽLČNÍKA. LIEČBA V KÚPEĽOCH JE ZALOŽENÁ NA VYUŽÍVANÍ PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH ZDROJOV 
V KOMBINÁCII S NAJMODERNEJŠÍMI REHABILITAČNÝMI METÓDAMI. 

SPA & WELLNESS HOTEL ALEXANDRIA ****

ČESKO

LUHAČOVICE
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3G6CZK03 10.01.- 28.02. 
13.11.- 18.12.

28.02.- 01.05. 
02.10.- 13.11. 01.05.- 02.10.

Pobyt pre seniorov (Liečebný pobyt) 7 nocí 334 372 420

Krátka relaxácia (Kúpele na skúšku) 4 noci 235 257 284

Predĺžený víkend (Ochutnávka wellness) 3 noci 237 252 275

LUHAČOVICE

POBYT PRE SENIOROV

7x ubytovanie s polpenziou, 

konzultácia s lekárom, 

1x prírodný uhličitý kúpeľ, 

1x perličkový kúpeľ, 

1x čiastočná masáž éterickým olejom, 

1x klasická čiastočná masáž, 

1x parafínový zábal, denne pitná kúra, 

bonus: 5x inhalácia minerálnej vody 

(individuálna), voľný vstup do bazéna 

a whirlpool, župan. Pobyt na 7 nocí.

PREDĹŽENÝ VÍKEND

3x ubytovanie s polpenziou, 

fľaša vína na izbe, denne pitná kúra, 

1x prírodný uhličitý kúpeľ, 

1x perličkový kúpeľ, 

1x klasická čiastočná masáž, 

1x čiastočná masáž éterickým olejom, 

2x oxygenoterapia, voľný vstup do 

bazéna a whirlpool, župan. 

Pobyt na 3 noci, štvrtok - nedeľa.

KRÁTKA RELAXÁCIA

4x ubytovanie s polpenziou, 

1x prírodný uhličitý kúpeľ, 

1x kúpeľ s prísadou vonnej esencie, 

1x perličkový kúpeľ, 

1x čiastočná masáž éterickým olejom, 

1x čiastočná masáž vonným krémom, 

3x oxygenoterapia, denne pitná kúra, 

voľný vstup do bazéna a whirlpool, 

župan. Pobyt na 4 noci.

KÚPELE LUHAČOVICE SA NACHÁDZAJÚ V MALEBNOM ÚDOLÍ NEDOTKNUTEJ PRÍRODY CHRÁNENEJ KRAJIN-
NEJ OBLASTI BIELE KARPATY. NA LIEČBU SA VYUŽÍVAJÚ TUNAJŠIE MINERÁLNE PRAMENE. NAJZNÁMEJŠÍ 
PRAMEŇ VINCENTKA, ZNÁMY UŽ V ROKU 1680 AKO „HLAVNÝ PRAMEŇ“, DOSTAL SVOJE POMENOVANIE V 18. 
STOROČÍ. MEDZI ĎALŠIE PRAMENE PATRIA ALOISKA, OTTOVKA, PRAMEŇ DR. ŠŤASTNÉHO A MEDZI NAJMLAD-
ŠIE PATRÍ PRAMEŇ NOVÝ JUBILEJNÝ, SPRÍSTUPNENÝ V ROKU 2013. ARCHITEKTÚRA LUHAČOVÍC MÁ NENA-
PODOBITEĽNÝ A NEOPAKOVATEĽNÝ RÁZ, KTORÝ JEJ VPEČATIL SLOVENSKÝ ARCHITEKT DUŠAN JURKOVIČ.

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA
OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

hotel v štýle ľudovej secesie priamo na kolonáde kúpeľov • 160 km od Bratislavy 

reštaurácia • lobby bar • letná terasa • vnútorný relaxačný vyhrievaný bazén 
(10 m) • vírivka • sauna • zlatá vaňa na prírodné uhličité kúpele • perličkové, by-
linné kúpele • masáže (klasické, lávové kamene, shiatsu, havajské, čokoládové, 
medové) • zábaly • lymfodrenáž • pitná kúra • inhalácie • liečebný telocvik • ka-
derníctvo • nordic walking • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie na krytom 
mestskom parkovisku 100 m od hotela 80 Kč/deň alebo kúpeľná garáž za popla-
tok (nutné objednať vopred)

jedno a dvojlôžkové izby • izba Komfort (orientácia do átria) • izba Superior 
(orientácia v čelnej časti alebo kolonády) • apartmán (obývačka s malým kuchyn-
ským kútom, čajový servis, dvojlôžková spálňa, balkón, výhľad na kolonádu, vaňa 
s masážnymi tryskami) • bezbariérové izby (orientácia do átria)

kúpeľňa • sušič na vlasy • SAT TV • dobový nábytok • telefón • minibar • Wi-Fi 
(zdarma)

raňajky a večere formou bufetových stolov • obedy výber z obedňajšieho menu • 
diétne, vegetariánske jedlá

ubytovanie, stravovanie a príslušné procedúry za osobu a pobyt v izbe 1/2 Komfort 

kúpeľný poplatok (platba na mieste)

v ponuke aj ďalšie pobyty: Liečebný pobyt, Relaxačný pobyt, Zdravý chrbát, TOP 
pre každý vek a iné • informácie v pobočkách CK SATUR alebo na www.satur.sk, 
www.senspa.sk

KÚPEĽNÝ HOTEL JURKOVIČOV DOM ****

ČESKO
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3G6CZK04 06.01.- 01.03. 
01.11.- 18.12. 01.03.- 01.06. 01.06.- 01.11.

Predĺžený víkend v Ledniciach v 1/2 (Aktívny wellness) 3 noci 186 204 215

Vyberte si sami v 1/2 (Ochutnávka wellness) 2 noci 136 136 143

Gurmánsky víkend  v 1/2 (Vínny wellness) 2 noci 151 151 159

Pobyt nielen pre seniorov v 1/2 (Liečebný pobyt) 5 nocí 310 330 373

28

VYBERTE SI SAMI 

2x ubytovanie s raňajkami, kredit 1 000 

CZK na výber procedúr podľa vlastného 

uváženia, neobmedzený vstup do 

bazéna a infrasauny. Pobyt na 2 noci. 

Nástup vo štvrtok alebo v piatok. 

PREDLŽENÝ VÍKEND V LEDNICI 

3x ubytovanie s polpenziou, 

1x konzultácia s fyzioterapeutom/

lekárska prehliadka,1x jódobrómový 

kúpeľ, 1x hydromasážný kúpeľ, 

1x parafango, 1x klasická masáž – 

čiastočná, fyzioterapeutické cvičenia 

v bazéne, neobmedzený vstup do 

bazéna a infrasauny, 15% zľava na 

ďalšie procedúry pri ich zakúpení 

vopred. Pobyt na 3 noci. Nástup vo 

štvrtok alebo v piatok.

GURMÁNSKY VÍKEND S VÍNOM 

2x ubytovanie s raňajkami, 

1x večera (viacchodová s fľašou 

výberového vína), 

1x klasická masáž (čiastočná), 

1x vinný kúpeľ s prísadou, 

1x voľna degustácia v „Salóne Vín“ 

vo Valticiach, neobmedzený vstup do 

bazéna a infrasauny. 

Pobyt na 2 noci. 

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY
POZNÁMKA

15 km od slovensko-českých hraníc • v  prostredí Južnej Moravy • lednicko-valtický 
areál • z hotelovej terasy je výhľad na okolie: Lovecký zámoček v  lužných lesoch, 
Minaret, Pálavske vrchy • 95 km od Bratislavy

tri navzájom prepojené budovy • dve obytné budovy orientované do vnútorného át-
ria • recepcia • reštaurácia • zimná záhrada • vyhliadková terasa • kaviareň • masáže 
(aróma, indonéjska, point, ayurvédska) • elektroliečba • fyzioterapia • vodoliečba • 
zábaly • hydromasážne vane • lekár • fyzioterapeut • detské procedúry • bazén s rie-
denou jodobrómovou vodou (12 m) • infrasauna Physioterm • kozmetika • manikúra 
• požičovňa bicyklov a kolobežiek • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie pred 
hotelom zdarma

jedno a dvojlôžkové izby (možnosť prístelky) • apartmány (spálňa, obývačka) • knie-
žací apartmán (priestranný, presklená kúpeľňa, krb, klimatizácia) • bezbariérové izby

kúpeľňa s vaňou alebo sprchovacím kútom • WC • telefón • LCD TV • minibar • trezor 
• Wi-Fi • župan • papučky • balkón

raňajky formou bufetových stolov • obedy a večere výber z menu

ubytovanie s raňajkami alebo polpenziou na osobu a pobyt v 1/2 izbe • neobmedze-
ný vstup do hotelového bazéna • vstup do infrasauny

miestny poplatok (platba na mieste)

v ponuke aj ďalšie pobyty napr.: Po čom ženy túžia, S rodinou do kúpeľov, Pobyt 
nielen pre seniorov, Relax vo všedných dňoch • informácie v pobočkách CK SATUR 
alebo na www.satur.sk, www.senspa.sk

LEDNICKO-VALTICKÝ AREÁL JE KRÁSNE ROMANTICKÉ MIESTO, KTORÉ PATRÍ DO ZOZNAMU UNESCO OD 
ROKU 1996. LEDNICE SÚ NAJMLADŠÍMI ČESKÝMI KÚPEĽMI, NAKOĽKO ZÍSKALI ŠTATÚT AŽ V ROKU 2009. ZÁK-
LADOM KÚPEĽOV JE JÓDOBRÓMOVÁ MINERÁLNA VODA Z TREŤOHÔR, KTORÁ PRIAZNIVO PÔSOBÍ PRI CIEV-
NYCH OCHORENIACH A OCHORENIACH POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA. SPA RESORT JE NOVOOTVORENÝ 
MODERNÝ HOTEL V NOVO VZNIKAJÚCEJ KÚPEĽNEJ ZÓNE.

SPA RESORT ****
LEDNICE

ČESKO
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7G6HUN09 03.01.- 01.04. 
03.11.- 23.12.

01.04.- 01.07. 
01.09.- 03.11.

01.07.- 01.09. 
23.12.- 02.01.

Dospelý na zákl. lôžku 49 52 59

Dospelý na prístelke 43 46 47

Dieťa 0-12 r. na zákl. lôžku 38 40 44

Dieťa 6-12 r. na prístelke 25 26 29

Osoba v 1/1 izbe 78 80 88

MALÁ KÚPEĽNÁ KÚRA

1x lekárske vyšetrenie, 

10 ošetrení na predpis lekára 

Cena: 85 €/osoba

MALÁ JASKYNNÁ KÚRA 

1x pulmonologické vyšetrenie, 

1x kontrolné vyšetrenie, 

6 jaskynných kúr, 

2 osviežujúce masáže

Cena: 61 €/osoba

RELAX V PELIONE 

Ubytovanie na 3 noci, polpenzia, 

využívanie hotelového wellness 

ostrova, vstup do liečivej jaskyne, 

1x masáž podľa výberu (15 min.), 

1x zákusok a káva. Neplatí v termíne 

od 01.07. – 01.09. a počas sviatkov.

Cena: 159 €/osoba

AKTÍVNY SENIOR  

Ubytovanie na 5 noci, polpenzia, 

1x zákusok, káva alebo nápoj, 

1x 15 min. masáž podľa výberu, 

využívanie hotelového wellness 

ostrova, liečivej jaskyne. 

Neplatí v termíne od 01.07. – 01.09. 

a počas sviatkov. 

Cena 249 €/osoba

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

v centre mestečka Tapolca • uprostred 4-hektárového parku • v tichom prostredí 
• nad krasovou jaskyňou • 15 km od severnej časti jazera Balaton

reštaurácia s maďarskou a medzinárodnou kuchyňou • lobby bar • detský klub • 
kozmetika • kaderníctvo • wellness ostrov (zážitkový bazén prepojený s vonkaj-
ším, vírivka, termálne bazény, detský bazén, saunový svet (fínska, parná, aróma, 
infra, bio sauna) • liečebná jaskyňa (vhodná na respiračné choroby, aj pre deti) • 
vonkajší bazén (počas leta) • solárium • zimná záhrada (oxárium) • ranná a vodná 
gymnastika • fi tnes programy • 2 squashové ihriská • 2 tenisové kurty (máj - sep-
tember) • bedmintonové ihrisko • minigolf • x-box • Wi-Fi v celom hoteli zdarma 
• parkovanie zdarma

standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba/apartmán 
(oddelená spálňa, obývačka s rozťahovacím lôžkom pre 2 deti do 12 rokov) • bez-
bariérové izby a izby pre alergikov

kúpeľňa s WC • TV • telefón • klimatizácia • minibar • Wi-Fi • trezor 

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • využívanie 
wellness ostrova • vstup do liečivej jaskyne (cvičenie zadarmo pre dospelých aj 
detí, okrem nedele) • župan 

zľavy pre deti: do 6 rokov na prístelke zdarma • rodinná izba/apartmán za dopla-
tok 38 €/izba/noc • obed 15 €/osoba, 10-11 €/dieťa do 12 rokov (platba na mieste) 
• kúpeľný poplatok 1,70 €/osoba nad 18 rokov/noc (povinný, platba na mieste) • 
Silvestrovský príplatok 162 €/os., dieťa 6 – 12 rokov 109 € • Veľká Noc 59 €/os/noc

min. dĺžka pobytu je 1 noc s nástupom denne • psík nie je povolený • počas sviat-
kov pobyt možný v stanovených termínoch • termíny sviatkov: 24.03. – 29.03., 
29.04. – 02.05., 29.10. – 03.11., 28.12. – 03.01.2017

TAPOLCA PRI BALATONE JE MESTOM JASKÝŇ A VÔD. KÚPELE SÚ VÝNIMOČNÉ TÝM, ŽE TU NÁJDETE OKREM 
TERMÁLNYCH AJ JASKYNNÉ KÚPELE. NACHÁDZA SA TU KRASOVÁ JASKYŇA, KTORÁ POSKYTUJE NIELEN 
KRÁSNY POHĽAD PRE OČI, ALE AJ JEJ ŠPECIÁLNU MIKROKLÍMU, KTORÁ  MÁ LIEČIVÉ ÚČINKY PRI RÔZNYCH 
PROBLÉMOV DÝCHACÍCH CIEST (ASTMA, BRONCHITÍDA, ALERGIE). MESTO TAPOLCA JE OD BRATISLAVY 
VZDIALENÉ PRIBLIŽNE 174 KM, SEVEROZÁPADNE OD BALATONU.

HUNGUEST HOTEL PELION ****
TAPOLCA – BALATON

MAĎARSKO
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7G6HUN01
01.01.- 25.03.   
29.03.- 29.04.  
 20.11.- 22.12.

25.03.- 29.03. a 29.04.- 03.05. 
13.05.- 17.05. a 19.08.- 23.08. 
21.10.- 25.10. a 22.12. - 31.12.

03.05.- 13.05.   
17.05.- 19.08. a 23.08.- 21.10.   
25.10.- 20.11. a 31.12.- 02.01.

Osoba na zákl. lôžku (2-6 nocí) 58 68 64

Osoba na zákl. lôžku (min. 7 nocí) 56 68 62

Dieťa 6-12 r. na prístelke (2-6 nocí) 29 34 32

Dieťa 12-16 r. na prístelke (2-6 nocí) 44 51 48

Dospelý na prístelke 47 47 47

30

MAĎARSKO

SENZÁCIA PRE PÁNA 

(ŠPECIÁLNE PRE PÁNOV)

1x ayurvédska masáž (60 min.), 

1x Thai masáž (45 min.), 

1x senzačné ošetrenie (50 min), 

1x ošetrenie nôh s pedikúrou, 

2x kardio cvičenia, 

1x Nordic Walking, 

jazda na bicykli pre dvoch (cca 10 km). 

Cena: 178 €/osoba

ZLATÁ KRÁSA PRE DÁMU 

(ŠPECIÁLNE PRE DÁMY)

1x ayurvédska masáž (60 min.), 

1x relaxačná masáž, 

1x termo minerálna maska (50 min.), 

1x starostlivosť o vlasy, 

1x starostlivosť o ruky a manikúra, 

2x ranná gymnastika, 

1x Nordic Walking, jazda na bicykli pre 

dvoch (cca 10 km). 

Cena: 178 €/osoba

ZLATÉ OČISTENIE PRE TELO A DUŠU 

(KÚPELE NA SKÚŠKU)

1x ayurvédska masáž (60 min.), 

1x anticelulitídna masáž (60 min.), 

1x refl exná masáž nôh (20 min.), 

1x ošetrenie vlasov (Wella), 

energické pohybové cvičenia: 

2x Nordic walking, 1x anticelulitídna 

gymnastika. 

Cena: 150 €/osoba

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

priamo v Bükfürdö • blízko kúpeľov • v tichom prostredí • spojený s kúpeľmi vyku-
rovanou chodbou

reštaurácia • lobby bar • wellness ostrov (vnútorný bazén, whirpool, sauny: fínska, 
parná, infra) • ranná, vodná gymnastika • termálne kúpele Bük: termálne bazény 
a bazény s  liečivou vodou (zdarma) • zážitkové kúpele: wellness a spa, zážitkové 
bazény, sauny (za doplatok, v kúpeloch) • kozmetika • kaderníctvo • manikúra • 
pedikúra • masáže (klasické, thajské) • solárium • park so záhradou a grilom • basket-
balové ihrisko • petang • stolný tenis • fi tnes • detský kútik, ihrisko • nordic walking 
• cyklistické túry • športové a zábavné programy • Wi-Fi v loby bare a na izbách 
zdarma • parkovanie zdarma

štandard izba (dvoj a trojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba (dve izby, spo-
jovacie dvere alebo každá samostatný vchod) • VIP apartmán (perličkový kúpeľ) • 
bezbariérové izby a izby pre alergikov 

kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • telefón • klimatizácia • Wi-Fi • SAT TV • minibar • 
trezor • balkón (okrem izieb s prístelkou)

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v  1/2 izbe • využívanie 
wellness ostrova • župan • športové a zábavné programy v hoteli • 1x vstup do ter-
málnych kúpeľov Bükfürdö/noc  

zľavy pre deti: do 3 rokov grátis, 3 - 6 rokov ubytovanie grátis platí vstup do kúpeľov 
6 €/deň • kúpeľný poplatok 1,70 €/osoba nad 18 rokov/noc (povinný, platba na mies-
te) • doplatok v 2-lôžkovej izbe pre 1 os. 18 €/noc • Silvestrovský príplatok 150 €/os.

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • počas sviatkov pobyt možný v sta-
novených termínoch • termíny sviatkov: 25. – 28.03., 29.04 – 02.05., 13. – 16.05., 
19. – 22.08., 21. – 24.10.2016

JEDNY Z NAJZNÁMEJŠÍCH KÚPEĽOV V EURÓPE A DRUHÉ NAJVÄČŠIE LIEČEBNÉ A ZÁŽITKOVÉ KÚPELE V MA-
ĎARSKU SA NACHÁDZAJÚ 120 KM OD BRATISLAVY. TERMÁLNA LIEČIVÁ VODA S TEPLOTOU 55ºC SI NAŠLA 
EFEKTÍVNE VYUŽITIE PRI LIEČENÍ CHORÔB POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA, GYNEKOLOGICKÝCH A UROLO-
GICKÝCH OCHORENÍ. NA PLOCHE 14 HA JE KLIENTOM K DISPOZÍCII 32 BAZÉNOV, TOBOGANY, ZÁŽITKOVÉ 
KÚPELE, NAJMODERNEJŠÍ SAUNOVÝ SVET, MEDICAL WELLNESS CENTRUM A IHRISKÁ.

HUNGUEST HOTEL RÉPCE GOLD ****
BÜKFÜRDÖ

FM zľava
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7G6HUN02
03.01.- 11.03.  

15.03.- 25.03. a 28.03.- 01.04. 
01.11.- 23.12.

11.03.- 15.03. 
25.03.- 28.03. a 01.04.- 13.05. 
16.05.- 01.07. a 28.08.- 01.11.

13.05.- 16.05.  
01.07.- 28.08.

Osoba na zákl. lôžku 76 82 90

Dospelý na prístelke 61 66 72

Osoba v 1/1 izbe 96 102 110

Dieťa do 9 r. na zákl. lôžku v 1/2 s 1 dosp. os. 20 20 20

Dieťa 9-14 r. na prístelke 38 42 46

Osoba na zákl. lôžku v suite 116 122 130

LIEČEBNÉ KÚPELE BÜKFÜRDŐ SÚ JEDNY Z NAJVÄČŠÍCH A NAJKRAJŠÍCH KÚPEĽNÝCH MIEST MAĎARSKA, 
KTORÉ PONÚKAJÚ CELOROČNÝ LIEČIVÝ ODDYCH A RELAX. GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA LEŽÍ NEĎALEKO 
KÚPEĽOV A JE URČENÝ VŠETKÝM, KTORÍ MAJÚ RADI POHODU: RODINÁM S DEŤMI, SENIOROM, GOLFISTOM, 
PÁROM. PRI HOTELI JE GOLFOVÉ IHRISKO ZNÁME V CELOM MAĎARSKU. LUXUSNÝ WELLNESS AREÁL O PLO-
CHE 3500 m2 PONÚKA WELLNESS SLUŽBY AJ TÝM NAJNÁROČNEJŠÍM KLIENTOM.

KÚPELE NA SKÚŠKU 

1x lekárska prehliadka, 6x ošetrenie 

(liečivá masáž, gymnastika, 

elektroterapia, kúpele, parafango, 

bahenný zábal). 

Cena: 106 €/osoba

AKCIA 7=6

Pobyt na 7 nocí za cenu 6. 

Akcia neplatí počas sviatkov.

Cena od 456 €/osoba

GREENFIELD MEDOVÉ DNI  

1x Kleopatrin kúpeľ v mlieku (20 min.), 

1x medová masáž (30 min.)

Cena: 46 €/osoba 

GREENFIELD LABUŽNÍK 

1x kúpeľ v červenom hrozne (20 min.), 

1x čokoládová masáž (30 min.)

Cena: 46 €/osoba

AKCIA 4=3 

Špeciálna ponuka 5-dňového pobytu 

zahŕňa 4x ubytovanie s all inclusive, 

župan, využívanie hotelového wellness 

(bazény, fínska sauna, tepidárium, 

frigidárium, soľná jaskyňa, aróma 

sauna, infra kabína, bylinkové sauny), 

športové programy (aqua fi tnes, nordic 

walking, cvičenia na chrbticu a pod.). 

Akcia neplatí počas sviatkov. 

Cena od 228 €/osoba

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

neďaleko kúpeľov • v centre golfového ihriska • 120 km od Bratislavy

reštaurácia • Piano bar • wellness a spa (3 500 m2) • denný bar • 6 bazénov: 1 von-
kajší (vstup aj z vnútra), 2 termálne sedacie bazény, 1 plavecký (20 m), 1 zážitkový, 
1 detský • wellness bar (počas sezóny) • saunový svet (od 14 r.) • sauny (fínska, 
parná, bylinková, aróma, infra) • tepidárium • frigidárium • soľná jaskyňa • ochla-
dzovací bazén • beauty salón • zábaly • masáže • ayurvéda • solárium • fi tnes • 
telocvičňa • tenisové kurty • 18 jamkové golfové ihrisko: hoteloví hostia vstup na 
green v pondelok - stredu zdarma (ostatné dni 25% zľava) • požičovňa bicyklov • 
nordic walking • Wi-Fi zdarma • parkovanie zdarma

štandard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba (suity alebo 
dve prepojené izby) • Golf view izba (výhľad na golfové ihrisko) • bezbariérová izba 

kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • Wi-Fi • klimatizácia • telefón • trezor • SAT TV • 
minibar • písací stôl • balkón (v niektorých izbách)

„soft all inclusive“ zahŕňa: uvítací prípitok • raňajky, obedy (soft) a večere formou 
bufetových stolov • olovrant: koláč/ovocie • neobmedzená konzumácia minerál-
nej vody, džúsov, čaju/kávy • čapované pivo a domáce vína počas večere v Piano 
bare do 22:00 hod. 

ubytovanie so soft all inclusive za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • župan 
• wellness a spa • športové programy 

kúpeľný poplatok 1,70 €/os. nad 18 rokov/noc (povinný, platba na mieste) • Golf 
view izba 20 €/izba/noc • psík 20 €/deň (platba na mieste)

zľavy pre deti: do 9 r. na prístelke grátis • min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom 
denne • počas sviatkov pobyt možný na min. 3 nocí • celoročne platí akcia 7=6 
(okrem sviatkov) • termíny sviatkov: 11.– 15.03., 25.– 28.03., 13.– 16.05., 28.10.– 
01.11.2016

HOTEL GREENFIELD GOLF & SPA ****
BÜKFÜRDÖ

MAĎARSKO
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7G6HUN03 05.01.- 12.03.   
01.12.- 23.12.

12.03.- 15.03. a 25.03.- 28.03.   
13.05.- 16.05. a 20.06.- 28.08.   

21.10.- 01.11. a 23.12.- 03.01.

15.03.- 25.03. a 28.03.- 13.05.   
16.05.- 20.06. a 28.08.- 21.10.   

01.11.- 01.12.

Osoba na zákl. lôžku 66 77 72

Osoba v 1/1 izbe 104 124 113

Dospelý na prístelke v 1/2+1 48 48 48

32

v srdci svetoznámeho kúpeľného strediska Sárvár • 5 min. pešo od centra 

reštaurácia • kaviareň • detský kútik • priame prepojenie krytou chodbou s miest-
nymi liečebnými kúpeľmi a aquaparkom: vnútorné bazény prepojené s vonkajšími • 
termálna a liečivá voda • plavecký bazén • vonkajšie bazény s rôznymi atrakciami, 
šmýkačky a  tobogany počas leta • vodná plocha cca 5 000m2 • saunový svet • 
solárium • vírivka • oddychové miestnosti • športové ihriská • bowling • kaderníctvo 
• detské ihrisko • kozmetika • fi tnes • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie za 
poplatok 3,50 €/noc

štandard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba (čiastočne 
oddelená spálňa, obývacia miestnosť s rozťahovacím lôžkom pre 2 deti do 14 ro-
kov, resp. 2 dvojlôžkové prepojené izby) • bezbariérové izby • detská postieľka na 
vyžiadanie 

kúpeľňa s WC • klimatizácia • sušič na vlasy • župan • LCD SAT TV • telefón • Wi-Fi 
• minibar • trezor • balkón 

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov alebo formou 3-chodového 
menu

ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • župan • voľný 
vstup do kúpeľov (okrem sáun) 

rodinná izba (2 dospelí + 2 deti do 6 rokov) 84 €/noc/izba • kúpeľný poplatok 1,70€/
osoba/deň (povinný, platba na mieste) • psík za poplatok 9 €/noc (platba na mieste) 
• Silvestrovský príplatok 150 €/os. 

zľavy pre deti: do 6 rokov na prístelke zdarma, 6 – 18 rokov 36 €/prístelka/noc • mi-
nimálna dĺžka pobytu 1 noc • v termíne 20.06.– 27.08. a počas sviatkov pobyt na min. 
3 noci • celoročne platí akcia 7=6 (okrem sviatkov) • termíny sviatkov: 12.03.– 14.03., 
25.03.– 27.03., 13.05.– 15.05., 21.10.– 31.10., 23.12.– 02.01.2017

ROMANTICKÉ KÚPEĽNÉ MESTEČKO LEŽÍ V ZÁPADNEJ ČASTI MAĎARSKA ASI 135 KM OD BRATISLAVY. TUNAJ-
ŠIE LIEČEBNÉ KÚPELE S OBSAHOM SOLI POMÁHAJÚ PRI LIEČBE REUMATICKÝCH CHORÔB, HOJENÍ ZLOME-
NÍN, ALE PODPORUJÚ AJ CELKOVÚ REGENERÁCIU ORGANIZMU A ZLEPŠENIE KONDÍCIE. POČAS CELÉHO 
ROKA PONÚKAJÚ VÝBORNÝ ODDYCH BAZÉNY S LIEČIVOU VODOU, ZÁŽITKOVÉ BAZÉNY, SVET SÁUN, DET-
SKÉ BAZÉNY, WELLNESS.  

HOTEL PARK INN BY RADISSON SÁRVÁR ****
SÁRVÁR

MAĎARSKO

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

AKCIA 4=3

Špeciálna ponuka 5-dňového pobytu 

zahŕňa 4x ubytovanie s polpenziou, 

voľný vstup do kúpeľov a wellness 

(okrem sáun). Akcia platí v období 

od 4.1. - 10.3.2016 a 01.12. - 

22.12.2016 a vo vybraných termínoch 

s nástupom v nedeľu alebo pondelok. 

Pobyt na 4 noci. 

Cena od 198 €/osoba

AKCIA 7=6

Pobyt na 7 nocí za cenu 6. 

Akcia neplatí počas sviatkov.

Cena od 396 €/osoba 
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03.01.- 10.01. a 29.03.- 13.05.  
17.05.- 29.05. a 10.07.- 21.08.  
30.09.- 28.10. a 03.11.- 02.12.  

24.12 - 27.12

10.01.- 25.03.
29.05.- 10.07.
21.08.- 30.09.
02.12.- 24.12.

25.03.- 29.03. 
27.12.- 03.01 
28.10.- 03.11

13.05.- 17.05.

Osoba na lôžku v 1/2+1 Premium 133 117 145 133

Osoba v 1/1 Premium 146 134 162 146

Osoba na lôžku v 1/2+1com Oriental 144 127 156 144

luxusný hotel • v blízkosti lesov a 7 jazier • pár minút chôdze od centra • 135 km 
od Bratislavy

reštaurácia • lobby bar • wellness thermal & spa centrum (10 000 m2) • štyri sa-
mostatné zóny • lekárske vyšetrenie • liečebné a wellness terapie (130 procedúr) 
• 22 bazénov (vnútorné a vonkajšie, 11 s liečivou vodou) • vodopády • ostrovčeky 
pokoja • plavecký bazén (25 m) • bazén s masážnymi tryskami • tropická sprcha • 
gejzíry • perlivá voda • Oxygen bar • 9 rôznych sáun (fínska, parná, bio, infra, aró-
ma) • frigidarium • športové programy • outdoorové aktivity • bowling • squash 
• petangue • 2 tenisové kurty • fi tnes • Wi-Fi zdarma • parkovanie na stráženom 
parkovisku 4 €/noc

izba Premium (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • izba Oriental (dvojlôž-
ková, okrúhla posteľ) • izba Grand (dvojlôžková, s možnosťou prístelky pre 2 deti, 
terasa) 

kúpeľňa so sprchou • klimatizácia • LCD TV • minibar • trezor • Wi-Fi • balkón 
alebo terasa

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov • možnosť doplatenia obedov

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc v 1/2 izbe Premium • nápoj na privítanie 
• neobmedzený vstup do hotelového wellness & spa centra • župan • športové 
a fi tnes aktivity

príplatok za víkend (pia/so) 8 €/osoba/noc • Veľká noc 90 €/osoba/pobyt • Via-
noce 90 €/osoba/pobyt • Silvestrovský príplatok 400 €/osoba/pobyt • kúpeľný 
poplatok 1,70€/osoba nad 18 rokov/noc (platba na mieste) • psík 15 €/noc (platba 
na mieste)

dieťa do 3 rokov zdarma • min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • počas 
sviatkov min. dĺžka pobytu 3 noci • celoročne platí akcia 7=6 (okrem sviatkov) 
• termíny sviatkov: 25.– 28.03., 01.– 03.05., 13.– 16.05., 20.- 23.08., 28.10 – 02.11., 
24.12. – 02.01.2017

LUXUSNÝ PÄŤHVIEZDIČKOVÝ HOTEL PODĽA FILOZOFIE PIATICH ELEMENTOV A OKOLITÁ PRÍRODA SA ODZR-
KADĽUJE V INTERIÉRI HOTELA VO FORME POUŽITÝCH KVALITNÝCH PRÍRODNÝCH MATERIÁLOV. NACHÁDZA 
SA V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI LESOV A MALEBNÝCH JAZIER OBKLOPENÝ NÁDHERNOU PRÍRODNOU 
SCENÉRIOU. HOTEL THERMAL & SPA SPRIRIT BOL OCENENÝ AKO NAJLEPŠÍ WELLNESS HOTEL V MAĎARSKU 
ZA ROK 2014.

HOTEL THERMAL & SPA SPIRIT *****
SÁRVÁR

MAĎARSKO

SPIRIT SPA

1x lekárske vyšetrenie, 6 procedúr na 

odporúčanie lekára (masáž, zdravotná 

gymnastika, inhalácie, terapie, kúpeľné 

masáže, eletroterapia, kryosauna, 

ultrazvuk, bahenný zábal a iné). 

Možné zakúpiť pri pobyte od 2-3 nocí. 

Cena: 136 €/osoba

THERMAL & SPA CENTRUM

Okrem 22 zážitkových a termálnych 

bazénov ponúka hotelové spa 

9 tematických sáun, hamam, razul 

a fl oating, širokú škálu beauty, wellnes 

a medical wellnes a liečebných služieb 

s výrobkami Thali’sens, Jean d’Arcel 

Naturelle a Pharmos Natur. Voda 

v termálnych bazénoch sa vymieňa 

denne, a je bez použitia chemických 

prísad. 

AKCIA 7=6

7x ubytovanie s polpenziou, nápoj 

na privítanie, neobmedzený vstup 

do hotelového wellness & spa centra, 

župan, športové a fi tnes aktivity 

(neplatí počas sviatkov)  

Cena od 702 €/osoba

33

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

FM zľava
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03.01.- 10.01. 

20.03.- 25.03. a 25.09.- 28.10. 
01.11.- 20.11.

10.01.- 20.03.  
20.11.- 23.12.

25.03.- 28.03. 
/ 

28.03.- 24.04
24.04.- 13.05. 
16.05.- 25.09.

13.05.- 16.05.
 /

 28.10.- 01.11.

Osoba na zákl. lôžku (do 3 nocí) 82 75 82 88 88 / 82

Osoba na zákl. lôžku (nad 3 noci) 74 68 74 / 82 79 88 / 82

Osoba v 1/1 izbe (do 3 nocí) 101 94 101 106 106 / 101

Osoba v 1/1 izbe (nad 3 nocí) 91 85 101 / 91 96 106 / 101

FM zľava

34

DISCOVERY 

(LIEČEBNÝ POBYT)

Konzultácia s lekárom, 3x procedúra 

VITALIUM po dohode so špecialistom. 

Platí pri pobyte od 5 nocí. 

Cena: 79 €/osoba

SKRÁŠLENIE OD HLAVY PO PÄTY 

(ŠPECIÁLNE PRE DÁMY)

1x ošetrenie tváre v 4 ročných 

obdobiach - Sothys (45 min.), 

1x Multivitamín telové 

ošetrenie (50 min.) - Ahava, 

1x pedikúra (bez lakovania), 

1x ošetrenie vlasov (umytie, fénovanie). 

Platí pri pobyte od 3 nocí.

Cena: 99 €/osoba 

AKCIA 4=3 

Ubytovanie na 4 nocí s rozšírenou 

polpenziou, využitie hotelového 

wellness, župan. Nástup možný 

v nedeľu a pondelok. Platí vo 

vybraných termínoch. 

Cena od 225 €/osoba

HÉVÍZ PATRÍ K  NAJVÄČŠÍM A  NAJZNÁMEJŠÍM KÚPEĽNÝM STREDISKÁM V  MAĎARSKU. NACHÁDZA SA TU 
NAJVÄČŠIE PRÍRODNÉ JAZERO V EURÓPE S LIEČIVOU VODOU A BAHNOM. KÚPEĽNÝ A WELLNESS HOTEL 
EURÓPA FIT LEŽÍ NA JEHO OKRAJI. JEHO HLAVNÝMI VÝHODAMI SÚ KÚPEĽNÉ A RELAXAČNÉ PROCEDÚRY 
V OBJEKTE, VEĽKÝ VÝBER SLUŽIEB PRIAMO V ZARIADENÍ, VYSOKÝ ŠTANDARD, REPREZENTATÍVNOSŤ, VYBA-
VENIE PRE POBYTY RODINY S DEŤMI, TICHÉ OKOLIE.

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

v centre mesta Hévíz • tichšie prostredie • najväčšie termálne jazero na svete 400 m 
od hotela • 200 km od Bratislavy

reštaurácia • bar • kaviareň • letná záhrada, gril a koktail bar • wellness a spa (700 m2) 
• termálne bazény • liečivý bazén • vírivka • vonkajší a vnútorný bazén • vonkajší 
Kneippov kúpeľ • sauny (fínska, panoramatická, parná) • herbárium • frigidárium • 
rene sanarium • novootvorené Vitalium (beauty salón, laser centrum, liečebné a well-
ness procedúry) • vodná gymnastika • fi tnes • joga • detský kútik • vonkajšie športy 
(počas leta) • nordic walking • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie v garáži za 
poplatok 7 €/noc

standard izba (jedno a  dvojlôžková, možnosť prístelky) • superior izba (jedno 
a dvojlôžková, možnosť prístelky, čajový a kávový servis, výhľad na park ) • apartmán 
(spálňa, obývacia miestnosť s možnosťou prístelky pre 2 deti) 

kúpeľňa s vaňou alebo sprchou • WC • sušič na vlasy • SAT TV • telefón • Wi-Fi • 
trezor • minibar • balkón alebo terasa  

polpenzia (rozšírená) • raňajky a večere: bufetové stoly • obed: maďarská polievka 
(okrem termínu 19.6. - 21.8.2016) • nápoj na privítanie

ubytovanie s  rozšírenou polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v  1/2 izbe 
(okrem obedňajšej polievky v termíne 19.6. - 21.8.2016) • wellness a spa (Vitalium za 
poplatok) • župan • spoločenské a fi tnes programy 

zľavy pre deti: do 10 r. na prístelke zdarma, 10 – 14 r. 39 €/noc, 14 - 18 r. 60 €/noc • 
doplatok za superior izbu 10 €/noc, rodinnú izbu 20 €/noc • obedy 18 €/osoba • 
psík za poplatok 22 €/noc (platba na mieste) • kúpeľný poplatok 1,70 €/osoba/deň 
(povinný, platba na mieste) 

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • počas sviatkov pobyt možný na min. 
3 nocí • pri pobyte od 3 nocí zľava 10% (okrem sviatkov) • celoročne platí akcia 7=6 
(okrem sviatkov) • termíny sviatkov: 25.03.– 28.03., 13.– 16.05., 28.10.– 01.11.2016

HOTEL EURÓPA FIT ****superior
HÉVÍZ

MAĎARSKO
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01.01.- 10.01. 

22.04.- 19.06.  
26.08.- 01.11.

10.01.- 25.03.  
01.11.- 30.12.

25.03.- 22.04. 
19.06.- 23.07. 
25.07.- 26.08.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 (1-2 noci) 90 71 83

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 (od 3 noci) 77 60 71

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+2 (1-2 noci) 110 91 103

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+2 (od 3 noci) 94 77 88

Balíček Margitsziget (Relax a oddych) 244* 182 206

Romantický ostrov (Romantický pobyt) 158* 117 133

*neplatí v termíne 01.01.- 10.01.

HOTEL JE JEDNÝM Z NAJLEPŠÍCH WELLNESS A LIEČIVÝCH CENTIER EURÓPY S VÝBORNÝMI BAZÉNMI, 
LIEČEBNÝMI TERMÁLNYMI A PRÍRODNÝMI PRAMEŇMI BOHATÝMI NA MINERÁLY. LEŽÍ NA NAJKRAJŠOM 
OSTROVE BUDAPEŠTI, NA MARGITINOM OSTROVE V CHRÁNENOM BOTANICKOM PARKU S PRASTARÝMI 
STROMAMI, LEN PÁR MINÚT OD CENTRA Z BRATISLAVY VZDIALENÝ ASI 200 KM. MIESTNE KÚPELE SÚ 
ZAMERANÉ NA PREVENCIU A LIEČBU NAJMÄ OCHORENÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA. 

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

najkrajší park Budapešti • Margitin ostrov • ľahká dostupnosť do centra

reštaurácia • predajňa suvenírov • kvetinárstvo • čistiareň • hotelové Danubius 
Health Spa • kryté a prírodné bazény • kúpeľný svet s bazénmi (plavecký, vyhrie-
vaný, zážitkový, pre ozdravnú gymnastiku) • rekreačné a termálne kúpele • vírivka 
• sauny (fínska, parná, infra) • aromatický kúpeľ • soľná jaskyňa • beauty salón • 
solárium • Danubius Premier fi tnes klub • joga • pilates • slnečná terasa • tenis 
• požičovňa áut a bicyklov • nefajčiarsky hotel • Wi-Fi zdarma • parkovanie za 
poplatok 9 €/noc pri hoteli, v garáži 22 €/noc.

standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť 1 prístelky) • junior suite (manželská 
posteľ alebo oddelené postele, balkón, výhľad na Dunaj) • izba s dvoma prístelkami
(jedna väčšia izba, dve dvojlôžkové postele) • bezbariérové izby 

kúpeľňa a WC • klasický štýl • sušič na vlasy • klimatizácia • SAT TV • Wi-Fi • 
župan • telefón • minibar • trezor • kávový a čajový servis • väčšina izieb s balkó-
nom (orientované do lesoparku alebo na Dunaj) 

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • neobme-
dzený vstup do Danubius Health Spa a fi tnes klubu • skupinové programy (aqua-
-jogging, aerobik, joga, pilates) • župan • miestny poplatok 
 
zľavy pre deti: do 6 rokov na prístelke zdarma, 6 - 12 rokov 13 €/noc • dospelý na 
prístelke (1-2 nocí) 55 €/os./noc, od 3 nocí 47 €/os./noc • 1/1 izba (1-2 nocí) od 
89 €/os./noc • obed 20 €/osoba • psík 20 €/deň (platba na mieste) • Silvestrov-
ský príplatok 136 €/osoba • príplatok počas F1 60 €/izba/noc

min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne 

WELLNESS A LA CARTE 

Na výber 2 služby z nasledovných: 

soľná jaskyňa, osviežujúca aróma 

masáž, relaxačná masáž hlavy a krku, 

Kleopatrin kúpeľ, uvoľňujúci aróma 

kúpeľ, horko-sladký pivný kúpeľ, 

vanilkový kúpeľ, kúpeľ v červenom 

víne. 

Cena: 49 €/osoba 

BALÍČEK MARGITSZIGET 

3x ubytovanie s raňajkami, 

1x gala večera (bez nápoja), 

osviežujúca aróma masáž, 10 lístkov 

na miestnu dopravu, neobmedzený 

vstup do Danubius Health Spa 

a Danubius Premier fi tnes klubu, 

skupinové programy, župan, miestny 

poplatok.

Cena od 182 €/osoba 

ROMANTICKÝ OSTROV 

2x ubytovanie s raňajkami, 

1x gala večera, 1x fľaša sektu na izbe, 

neobmedzený vstup do Danubius 

Health Spa a Danubius Premier fi tnes 

klubu, skupinové programy, župan, 

miestny poplatok. 

Cena od 117 €/osoba

DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET ****superior
BUDAPEŠŤ

MAĎARSKO
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01.01.- 10.01. 

26.06 - 28.08.
22.12.- 31.12.

10.01.- 25.03. 
06.11.- 22.12.

29.03.- 26.06.  
28.08.- 06.11.

25.03 - 29.03. 
31.12.- 02.01.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1 100 77 87 119

Osoba na zákl. lôžku v Junior SUI 1/2+2 117 94 104 137

Osoba na zákl. lôžku v SUI 1/2+1 134 111 121 154

Osoba v 1/1 izbe 162 118 137 182

36

AQUAPARK AQUAWORLD

Najväčší krytý zážitkový park 

v Európe ponúka 17 zážitkových 

bazénov, 11 špeciálnych šmýkačiek, 

bazén pre surfi stov, loptu plávajúcu 

po vode, hrací kút a Bongo Kids Club 

s dozorom (zábava na 2 poschodiach: 

kreatívne hry, stoly s legom, 

dobrodružná ríša hračiek, herne).

RODINNÝ WELLNESS V AQUAWORLDE

Pri rezervácii od 4 nocí posledná 

noc grátis. Platí v termíne 

od 26.06 – 27.08.2016 

AKCIA 4 =3

4x ubytovanie s polpenziou, 

neobmedzený vstup do hotelového 

„Oriental spa, wellness a fi tness“ 

a do „Aquaworldu“ (okrem sáun), 

župan, bezplatná autobusová linka 

do centra, miestny poplatok. 

Pobyt na 4 nocí. Platí v termínoch: 

10.01 – 20.03., 03.04  – 29.04., 

16.05 – 25.06., 28.08 – 09.10., 

06.11 – 21.12.2016

Cena od 231 €/osoba

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

v severnej časti Budapešti • v zelenom prostredí • ľahko prístupne • neďaleko diaľnice 

reštaurácia • kaviareň • lobby bar • herňa • kinosála • biliard • dom hier • hotelové 
„Oriental spa, wellness a fi tnes“ (vnútorný bazén prepojený s vonkajším, sauny, kú-
peľ Mandala) • bar pri bazéne • tenis • squash • solárium • masáže • beauty salón 
• detský kútik • prepojenie do Aquaworldu: 17 bazénov (15 celoročných: plavecký 
bazén (25 m), skokanský mostík, bazén s umelými vlnami, surfovací bazén, cibuľová 
šmýkačka, detský bazén s atrakciami) • 11 toboganov (6 celoročných) • šmýkačky • 
vírivky • sauny (fínska, parná, ruská, kryštálová, bio, infra) • Wi-Fi zdarma • vonkajšie 
parkovisko zdarma, v garáži za poplatok 6,50 €/noc

standard izba (jednolôžková, dvojlôžková s 1 prístelkou pre dieťa do 7 r.) • junior suite 
(prístelka pre 1 dospelého alebo 2 deti do 14 r.) • suita (prístelka pre dieťa do 14 r.)

kúpeľňa s WC • klimatizácia • sušič na vlasy • LCD SAT TV • telefón • minibar • mi-
nitrezor • župan • Wi-Fi 

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

ubytovanie s polpenziou za dospelú osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • nápoj na priví-
tanie • neobmedzený vstup do hotelového „Oriental spa, wellness a fi tnes“ • neob-
medzený vstup do Aquaworldu (okrem sáun) • župan • bezplatná autobusová linka 
do centra • miestny poplatok 

zľavy pre deti: až 2 deti do 7 rokov na prístelke v suite zdarma, 7 – 14 rokov 35 €/noc, 
od 14 rokov 58 €/noc • izba s výhľadom na Budatín 12 €/os./noc • poplatok za psíka 
14 €/noc (platba na mieste) • Silvestrovský príplatok 120 €/os, dieťa 7 – 14 rokov 85 €

minimálna dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • termíny sviatkov: 25.03.– 28.03., 
31.12.– 01.01.2017

AQUAWORLD RESORT BUDAPEŠŤ, JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH KRYTÝCH VODNÝCH PARKOV EURÓPY PONÚKA NE-
ZABUDNUTEĽNÉ ZÁŽITKY KÚPEĽNÉHO DOBRODRUŽSTVA V SEVERNEJ ČASTI BUDAPEŠTI. ZÁBAVNÝ VODNÝ 
PARK SA NACHÁDZA PRI PEŠTIANSKOM MOSTE MEGYERI NA OBCHVATE HLAVNÉHO MESTA V PROSTREDÍ 
PLNOM ZELENE, A PREDSA BLÍZKO K CENTRU MESTA. JEHO SÚČASŤOU JE AJ LUXUSNÝ HOTEL, KTORÝ PO-
SKYTUJE VŠETKO PRE DOKONALÚ DOVOLENKU PRI VODNOM RAJI. 

AQUAWORLD RESORT BUDAPEST ****superior

MAĎARSKO

BUDAPEŠŤ

FM zľava
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7G6HUN12
03.01- 11.03. a 15.03- 25.03.  
28.03- 01.04. a 23.10.- 28.10. 

 02.11.- 23.12

01.04.- 13.05. 
16.05.- 30.06.
01.09.- 22.10.

01.07.- 31.08.

Osoba na zákl. lôžku 1/2 cz 74 77 77

Osoba na zákl. lôžku 1/2+1 83 90 92

Osoba na zákl. lôžku v F 1/2+2 104 109 110

Osoba na prístelke od 6 r. 57 62 63

Osoba na zákl. lôžku 1/1 124 127 129

3 DNI V PALOTE CEZ TÝŽDEŇ 

(RELAX A ODDYCH)

2x ubytovanie s polpenziou, 

neobmedzené využívanie služieb 

wellness centra, župan. Pobyt na 2 nocí 

s nástupom od nedele do stredy.  

Cena od 112 €/osoba

3 DNI V PALOTE CEZ VÍKEND 

(OCHUTNÁVKA WELLNESS) 

2x ubytovanie s polpenziou, 

neobmedzené využívanie služieb 

wellness centra, župan. Pobyt na 

2 nocí s nástupom v piatok alebo 

v sobotu. 

Cena od 120 €/osoba

LETO V PALOTE 

(RODINNÝ WELLNESS) 

5x ubytovanie s polpenziou, 

neobmedzené využívanie služieb 

wellness centra, župan. 

Pobyt od 5 nocí v termíne 

od 15.06 – 31.08.2016. 

Cena od 280 €/osoba

LILLAFÜRED JE MALÉ MESTEČKO, KTORÉ SA NACHÁDZA V JEDNEJ Z NAJKRAJŠÍCH OBLASTÍ MAĎARSKA. 
LEŽÍ V MALEBNOM ÚDOLÍ BUKOVSKÉHO POHORIA OBKLOPENOM STRMÝMI HORAMI. VZDIALENÉ JE 10 KM 
OD MESTA MIŠKOLC. KRÁSNA PRÍRODA, NAJDLHŠÍ MAĎARSKÝ VODOPÁD, JASKYNE, HÁMORSKÉ JAZERO 
A ÚZKOKOĽAJNÁ ŽELEZNICA ROBIA Z TOHTO MESTEČKA ZAUJÍMAVÚ TURISTICKÚ DESTINÁCIU, KTORÁ JE 
VZDIALENÁ 360 KM OD BRATISLAVY A LEN 80 KM OD KOŠÍC.

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB
STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

zámocký hotel z  roku 1930 • v  mestečku Lillafüred • v  údolí potoka Szinva • 
výhľad na jazero Hámor

reštaurácia • bar • hotelové wellness centrum • zážitkový bazén • sauny (parná, 
infra) • vonkajšia fínska sauna • vírivka • parný kúpeľ • Kneippov kúpeľ • solárium 
• soľná komora • masáže • „Tichá wellness zóna“ od 7:00 - 9:00 h a od 17:00 - 
21:00 h (pre osoby nad 14 rokov) • obchodík so suvenírmi • požičovňa bicyklov 
a nordic walking • beauty salón (kaderníctvo, kozmetika, manikúra, pedikúra) • 
vinotéka • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • 2 bowlingové dráhy • biliard • fi tnes • 
parkovanie zdarma

standard izba  (jednolôžková, dvojlôžková s možnosťou prístelky) • junior suite 
(obývačka, spálňa, rozkladacie lôžko pre 1 dospelú osobu alebo 2 deti) 

kúpeľňa s WC • sušič na vlasy • SAT TV • minibar • telefón • trezor • Wi-Fi  

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

ubytovanie s  polpenziou za osobu na noc • neobmedzené využívanie služieb 
wellness centra • župan

kúpeľný poplatok cca 1,70 €/osoba/deň (povinný, platba na mieste) • prehliadka 
zámku 7 €/osoba • aktivity v prírode (nordic walking alebo jazdy na bicykli) podľa 
programu 7 €/osoba

dieťa do 6 rokov na prístelke zdarma • dieťa do 12 rokov na základnom lôžku zľava 
50% • min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne • počas sviatkov pobyt možný 
na 3 alebo 4 nocí • zvýhodnené ceny na pobyty od 2 nocí (viac info v CK) • termí-
ny sviatkov: 13.– 16.05., 28.10– 01.11., 23.– 26.12.2016

HUNGUEST HOTEL PALOTA ****

MAĎARSKO

MISKOLC – LILAFŰRED
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7G6HUN13 03.01.- 01.04.  
22.10.- 20.12.

01.04.- 22.10.  
20.12.- 29.12.

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1b (1-2 noci) 48 59

Osoba na zákl. lôžku v 1/2+1b (od 3 noci) 44 52

Osoba na zákl. lôžku v 1/1 (1-2 noci) 61 79

Osoba na zákl. lôžku v 1/1 (od 3 noci) 55 68

Dieťa od 4 r. na prístelke (1-2 noci) 33 33

Dieťa od 4 r. na prístelke (od 3 nocí) 30 30

38

MAĎARSKO

HISTORICKÉ MESTO EGER SA NACHÁDZA NA JUŽNOM ÚBOČÍ POHORIA BÜK A VZDIALENÉ JE 130 KM OD BU-
DAPEŠTI, 340 KM Z BRATISLAVY A LEN 170 KM Z KOŠÍC. VODA, KTORÁ JE OBOHATENÁ O RADÓN PRIAZNIVO 
PÔSOBÍ PREDOVŠETKÝM NA OCHORENIA POHYBOVÉHO ÚSTROJENSTVA A POMÁHA AJ PRI REUMATICKÝCH 
PROBLÉMOCH. TERMÁLNE KÚPALISKÁ, KRÁSNE OKOLIE TO VŠETKO JE V DOKONALEJ SYMBIÓZE SO ZACHO-
VANÝMI HISTORICKÝMI PAMIATKAMI EGERU. 

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

uprostred liečebných prameňov • v tichom lesnom prostredí • prepojený vyhrieva-
nou chodbou s termálnymi kúpeľmi a kúpaliskom

reštaurácia • kaviareň • lobby bar • slnečná terasa • hotelový wellness ostrov (zá-
žitkový bazén, detský bazén, vírivka, sauny (fínska, parná, infra, aróma), Kneippov 
chodník) • fi tnes • solárium • soľná jaskyňa • biliard • liečebné centrum • procedúry 
• lekárska prehliadka • masáže • zdravotný telocvik • kúpele v termálnej vode • ba-
henné zábaly • elektroterapia • manikúra • kaderníctvo • pedikúra • tenisový kurt • 
detský kútik • x-box • biliard • požičovňa bicyklov • Wi-Fi zdarma • parkovanie za 
poplatok 3 €/noc

standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba (dvojpodlaž-
ná) • bezbariérové izby 

kúpeľňa s WC • telefón • minibar • SAT TV • klimatizácia (za poplatok 10 €/deň) •  
Wi-Fi • balkón (okrem niektorých jednolôžkových izieb)

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • využívanie služieb well-
ness ostrova • vstup na kúpalisko 

zľavy pre deti: do 4 rokov zdarma, 4 – 12 rokov 50% zľava • kúpeľný poplatok 1,70 €/
osoba/noc (povinný, platba na mieste) • župan za poplatok cca 1 €/noc • izba s vý-
hľadom na kúpele 12 €/izba/noc • psík 20 €/noc (platba na mieste)

min. dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne • počas sviatkov pobyt na min. 3 alebo 
4 nocí • termíny sviatkov: 13.05.– 16.05., 30.04.– 03.05., 22.10.– 01.11., 29.12.– 02.01.2017

WELLNESS BALÍČEK

1x masáž lávovými kameňmi, 

1x osviežujúca masáž (30 min.), 

1x ošetrenie tela červeným vínom 

alebo čokoládovým extraktom,

2x 4 min. v soláriu. 

Cena: 62 €/osoba

KÚPEĽNÝ BALÍČEK

Lekárske vyšetrenie, 10 procedúr 

na odporúčanie lekára 

Cena: 95 €/osoba

4 DNI ODDYCHU 

3x prenocovanie s polpenziou, 

využívanie služieb wellness ostrova, 

vstup na kúpalisko. Neplatí počas 

sviatkov. Pobyt na 3 nocí. 

Cena od 132 €/osoba

HUNGUEST HOTEL FLÓRA ***
EGER
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7G6HUN14 03.01.- 01.04. 01.04.- 01.07.  
01.09.- 01.11.

01.07.- 01.09.  
20.12.- 03.01. 01.11.- 20.12.

Osoba na zákl. lôžku (2-6 nocí) 70 80 85 75

Osoba na zákl. lôžku (od 7 nocí) 65 75 82 70

Osoba v 1/1 (2-6 nocí) 87 99 106 94

Dospelý na prístelke 47 50 55 47

Dieťa 4-12 r. na prístelke 30 30 32 30

Dieťa do 4 r. na prístelke 16 16 18 16

POLOHA

VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB

VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE

CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

v centre rekreačnej zóny • v susedstve vyhľadávané a obľúbené liečebné a plážo-
vé kúpele, aquapark 

reštaurácia • bar • obchod so suvenírmi • požičovňa bicyklov • malé hotelové 
wellness centrum (bazén, vírivka, sauna) • liečebné a plážové kúpele Hungarospa 
Hajdúszoboszlo a Aqua Palace priamo prepojené s hotelom • spa a wellness • 
plavecké bazény • perličkový a vlnový bazén • termálné bazény • detský bazén 
s atrakciami • prímorské pobrežie počas leta (piesočnatá pláž, maják, pirátska loď, 
zábavné a športové programy) • Aquapark s tobogánmi (za poplatok) • člnkova-
nie • vodné bicykle • športový areál • procedúry • lekárska prehliadka • masáže • 
fi tnes • solárium • kozmetika • zdravotná gymnastika • balneoterapia • fyziotera-
pia • soľná terapia • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie za poplatok 2 €/noc 

standard izba (jedno a dvojlôžková, možnosť prístelky) • rodinná izba (oddelená 
spálňa, obývačka s rozkladacím lôžkom pre 2 deti do 12 rokov) • bezbariérové 
izby a izby pre alergikov 

kúpeľňa s vaňou a WC • telefón • klimatizácia • sušič na vlasy • župan • SAT TV • 
telefón • minibar • trezor • Wi-Fi  

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov • poobedňajšia káva, čaj 
a koláčiky

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • využívanie služieb 
hotelového wellness • vstup do kúpeľov Hungarospa a Aqua Palace • župan • 
poobedňajšia káva, čaj, koláčik 

miestny poplatok 1,70 € (povinný, platba na mieste) • Silvestrovský príplatok 
125 €/osoba

min. dĺžka pobytu 2 noci s nástupom denne • zvýhodnená cena na pobyty od 7 nocí

KÚPEĽNÉ MESTO LEŽÍ 200 KM VÝCHODNE OD BUDAPEŠTI, PRIBLIŽNE 440 KM OD BRATISLAVY A LEN 160 
KM OD KOŠÍC. JEHO HLAVNOU ATRAKCIOU JE KÚPALISKOVÝ KOMPLEX SO ZNÁMYMI LIEČEBNÝMI KÚPEĽMI, 
PLÁŽOU, AQUAPARKOM A AQUA-PALACOM. NAJČASTEJŠIE SA TU LIEČIA ĽUDIA S PROBLÉMAMI CHRBTI-
CE, POHYBOVÉHO APARÁTU, REUMY, KOŽNÝCH CHORÔB, ALE AJ DÝCHACÍCH CIEST. TERMÁLNE PRAMENE 
V KOMBINÁCII S BAHNOVÝMI ZÁBALMI A BAHNOVOU KÚROU MAJÚ BLAHODARNÝ ÚČINOK NA CELÉ TELO.

RODINNÝ WELLNESS 

7x ubytovanie s polpenziou, využívanie 

služieb služieb hotelového wellness, 

neobmedzený vstup do kúpeľov 

a Aqua-Palace, župan, poobedňajšia 

káva, čaj, koláčik.

Cena od 455 €/osoba

AQUA PALACE

Kryté zážitkové kúpele prepojené 

s hotelom ideálne pre deti. Sauny 

(fínska, infra, parná), Kneippové 

bazény, tropický a termálny bazén, 

kinobazén, rímsky a jaskynný kúpeľ, 

privátny kúpeľ, vírivka, samostatné 

poschodie pre deti (bazény pre 

batoľatá a rodiny, detské ihrisko, 

detský kútik, šmýkľavky, kĺzačky, 

oddychové zóny), 8 tematických 

bazénov (vstup v cene).

OCHUTNÁVKA WELLNESS 

2x ubytovanie s polpenziou, využívanie 

služieb hotelového wellness, vstup 

do kúpeľov a Aqua-Palace, župan, 

poobedňajšia káva, čaj, koláčik.

Cena od 140 €/osoba

HUNGUEST HOTEL AQUA-SOL ****
HAJDÚSZOBOSZLÓ

MAĎARSKO
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7G6HUN08 03.01.- 01.03. 
02.11.- 23.12.

01.03.- 12.03.  
16.03.- 25.03. 
29.03.- 01.04.

12.03.- 16.03. a 25.03.- 29.03.  
13.05.- 17.05. a 29.10.- 02.11.  

23.12.- 03.01.

01.04.- 13.05.  
17.05.- 01.07.  
01.09.- 29.10.

01.07.- 01.09.

Osoba na zákl. lôžku 58 62 82 68 79

Dospelý na prístelke 29 32 42 34 40

Osoba v 1/1 81 86 115 93 105

Dieťa 14 -18 r. na prístelke 24 26 34 28 32

40

AKCIA 7=5 

7x ubytovanie s polpenziou, vstup 

do spa a wellness, športové skupinové 

aktivity, župan. Pobyt na 5 nocí. 

Akcia platí v termíne 03.01 – 29.02, 

01.04 – 30.06., 01.09 – 29.10., 

02.11 – 22.12.2016 (okrem sviatkov)

Cena od 290 €/osoba

AKCIA 7=6 

7x ubytovanie s polpenziou, vstup do 

spa a wellness, športové skupinové 

aktivity, župan. Pobyt na 7 nocí. Akcia 

platí v termíne 01.07 – 31.08.2016

Cena: 474 €/osoba 

AKCIA 4=3 

4x ubytovanie s polpenziou, vstup do 

spa a wellness, športové skupinové 

aktivity, župan. Pobyt na 4 nocí. 

Akcia platí v termíne: 

03.01 – 29.02, 01.04 – 30.06, 

01.09 – 29.10 a 02.11 – 22.12.2016 

(okrem sviatkov)

Cena od 174 €/osoba

POLOHA
VYBAVENIE HOTELA

TYPY IZIEB
VYBAVENIE IZIEB

STRAVOVANIE
CENA ZAHŔŇA

OSTATNÉ DOPLATKY

POZNÁMKA

v nádhernom prostredí rieky Dunaj • na okraji parku Pilis • neďaleko slovenských hraníc

reštaurácia s terasou • Topaz bar • piváreň • Aquamarine pool bar • detský kútik • 
ihrisko • hotelové spa a wellness centrum • vyhrievaný vnútorný a vonkajší zážitkový 
bazén • detský bazén • 2 termálne bazény • vyhrievaný vonkajší plavecký bazén 
(v sezóne s letnou terasou) • tepidárium • sauny (fínska, parná, aróma) • ľadová stud-
ňa • zážitková sprcha • oddychová miestnosť • fi tnes • bowling • športové programy 
• ranná gymnastika • bowling • šípky • biliard • stolný futbal • tenisové kurty • aqua 
joging • Wi-Fi v celom hoteli zdarma • parkovanie v podzemnej garáži za poplatok 
5 €/noc

standard izba (jedno a dvojlôžková, priestranná, 1 prístelka pre dieťa) • bezbariérové izby

kúpeľňa s WC • minibar • TV • telefón • klimatizácia • trezor • Wi-Fi zdarma • väčšina 
izieb s balkónom (orientované na park alebo Dunaj)

polpenzia: raňajky a večere formou bufetových stolov

ubytovanie s polpenziou za osobu na noc/pobyt v 1/2 izbe • vstup do spa a well-
ness centra • športové skupinové aktivity (ranná gymnastika, fi t ball, aqua-jogging) 
• župan 

zľavy pre deti: dieťa do 14 rokov na prístelke zdarma • izba s výhľadom na Dunaj 
8 €/osoba/noc • kúpeľný poplatok 1,70 €/osoba nad 18 rokov/noc (povinný, platba 
na mieste) • Silvestrovský príplatok 158 €/osoba 

minimálna dĺžka pobytu 1 noc s nástupom denne • počas sviatkov pobyt možný 
na min. 3 noci • termíny sviatkov: 12.– 15.03., 25.– 28.03., 13.– 16.05., 29.10.– 01.11., 
23.12.– 02.01.2017

VISEGRÁD A OKOLIE, NAJKRAJŠIE ČASTI ÚSEKU DUNAJA V MAĎARSKU SA NACHÁDZA 40 KM SEVERNE 
OD BUDAPEŠTI, 200 KM OD BRATISLAVY A LEN 7 KM VZDUŠNOU ČIAROU OD ŠTÚROVA. HOTEL VISEGRAD 
PONÚKA LUXUSNÉ UBYTOVANIE V NÁDHERNEJ PRÍRODE, KVALITNÉ KÚPEĽNÉ ZARIADENIA A NÁDHERNÝ 
VÝHĽAD NA DUNAJ. VĎAKA SVOJEJ VÝHODNEJ GEOGRAFICKEJ POLOHE JE VISEGRÁD DOSTUPNÝ AUTOM 
ALE AJ ĽODOU.

THERMAL HOTEL VISEGRÁD ****superior
VISEGRÁD

MAĎARSKO

FM zľava
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I. ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
1. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná 

spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom 
registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2427/B.

2. Pre potreby týchto zmluvných podmienok sa objednávateľom zájazdu (ďalej len „objednávateľ“) rozumie osoba, 
ktorá s obstarávateľom uzatvorila zmluvu o obstaraní zájazdu alebo osoba, v ktorej prospech sa zmluva uzatvorila, 
alebo osoba, na ktorú sa zájazd v súlade s čl. III. bod 1 písm. d) týchto podmienok previedol. V prípade, že na strane 
objednávateľa vystupuje viac osôb, používa sa aj na nich označenie v jednotnom čísle „objednávateľ“ a v tomto 
prípade sú všetky osoby na strane objednávateľa povinné plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o obstaraní 
zájazdu spoločne a nerozdielne.

3. Zmluva o obstaraní zájazdu vzniká medzi obstarávateľom a objednávateľom na základe riadne vyplnenej a podpísanej 
zmluvy o obstaraní zájazdu potvrdenej obstarávateľom alebo inou obstarávateľom splnomocnenou cestovnou kance-
láriou alebo cestovnou agentúrou, ktoré sprostredkovávajú služby obstarávateľa. Za riadne vyplnenú a podpísanú zmluvu 
o obstaraní zájazdu objednávateľom v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná 
zmluva o obstaraní zájazdu jeho zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom.

4. Iná obstarávateľom splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby obstará-
vateľa (podľa čl. I. bod 3 týchto podmienok) nie je splnomocnená (oprávnená) dohodnúť s objednávateľom ustanovenia 
v zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať objednávateľovi informácie (uistenia), ktoré sú v rozpore s popisom 
alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch.

5. Objednávateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnený v mene ob-
jednávateľa zájazdu uzatvoriť zmluvu a že v prípade uzatvorenia zmluvy v prospech inej osoby (podľa § 5 písm. b/ 
zákona č. 281/2001 Z.z.) táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú všetky 
písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa obdrží alebo na základe ktorých objednávateľ 
uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie 
a písomné pokyny - podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách. Písomné doklady 
a informácie, ktoré poskytne objednávateľovi iná obstarávateľom splnomocnená osoba alebo cestovná agentúra, 
ktorá sprostredkováva služby obstarávateľa, nie sú súčasťou zmluvy, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami 
o zájazde v katalógu alebo v iných písomných prospektoch vydaných obstarávateľom.

6. Podpisom zmluvy objednávateľ potvrdzuje, že predtým ako uzatvoril zmluvu sa s jej obsahom ako aj so všetkými 
jej súčasťami (čl. I. bod 5 druhá veta) oboznámil a bezvýhradne s ňou súhlasí. Zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil 
a súhlasí s obsahom týchto ZMLUVNÝCH PODMIENOK CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. 7. Zmluvný 
vzťah uzavretý bez priameho kontaktu. Na zmluvné vzťahy založené prostredníctvom telefónu, poštovej koreš-
pondencie, elektronickej komunikácie, internetu, alebo iným spôsobom bez priameho kontaktu sa okrem týchto 
zmluvných podmienok vzťahujú aj platné Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL a.s. pre 
zmluvný vzťah uzavretý bez priameho kontaktu, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy v prípade, že došlo k uzavretiu 
zmluvného vzťahu spôsobom defi novaným v tomto bode.

II. CENA ZÁJAZDU A SLUŽIEB, PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Cenou za zájazd a všetky služby, ktoré si objednávateľ objednal alebo ktoré sú zahrnuté do zájazdu (ďalej len „cena 

zájazdu“) sa rozumie celková cena, uvedená v zmluve. Zo zliav, poskytovaných obstarávateľom, má objednávateľ 
nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu, kedy si ich musí aj uplatniť, inak jeho nárok 
na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, objedná-
vateľ si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s obstarávateľom 
inak. Ak nie je uvedené v zmluve inak, cena zájazdu nezahŕňa náklady objednávateľa, ktoré musí tento vynaložiť 
v súvislosti s dodržiavaním pasových, colných, devízových a iných predpisov krajiny miesta zájazdu.

2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.
3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká objednávateľovi až zaplatením úplnej ceny zájazdu 

a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.
4. Obstarávateľ má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu 

alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí objednávateľ zaplatiť v plnej výške 
už pri podpísaní zmluvy). Zvyšnú časť ceny za objednaný zájazd alebo za všetky objednané služby je objednávateľ 
povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb 
je objednávateľ povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

6. Za objednané služby je možné zaplatiť v hotovosti, prostredníctvom platobných kariet ak to predajné miesto ob-
starávateľa umožňuje, bankovým prevodom alebo iným dohodnutým spôsobom, pričom za deň zaplatenia sa 
považuje ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet obstarávateľa, resp. prevzaté obstarávateľom 
v hotovosti.

7. V prípade nezaplatenia ceny zájazdu alebo za objednané služby v obstarávateľom stanovených lehotách je obsta-
rávateľ oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy a zájazd alebo služby neposkytnúť, pričom objednávateľ je povinný 
uhradiť všetky náklady, ktoré obstarávateľovi nesplnením si zmluvných povinností objednávateľom vznikli. Týmto 
ustanovením nie je dotknuté právo obstarávateľa na náhradu škody a ušlého zisku.

8. Obstarávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu zájazdu alebo služieb, a to najneskôr do 21 dní pred termínom 
začiatku zájazdu, resp. začiatkom čerpania služieb, ak dôjde k:

a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane ceny pohonných hmôt,
b) zvýšeniu platieb, spojených so zabezpečovanou dopravou, najmä letiskových, cestných, prístavných, palivových 

a iných poplatkov, ktoré sú zahrnuté do ceny zájazdu alebo zabezpečovaných služieb,

c) zmene kurzu EURa ku kurzu inej meny použitej pri stanovovaní ceny zájazdu v priemere o viac ako 5 %.
9. V prípade, ak nie je v zmluve o obstaraní zájazdu alebo týchto zmluvných podmienkach určený spôsob výpočtu 

zvýšenia ceny zájazdu z dôvodov podľa bodu 8. tohto článku inak, bude takéto zvýšenie ceny zájazdu zodpovedať 
príslušným skutočným nákladom spojeným s potrebou zvýšenia ceny zájazdu.

10. V prípade nevyhnutnosti zvýšiť cenu z dôvodov podľa bodu 8 tohto článku môže tak obstarávateľ urobiť na zák-
lade písomného oznámenia, ktoré musí byť objednávateľovi odoslané listom na adresu v zmluve objednávateľom 
uvedenú najneskôr 21 dní pred začatím zájazdu alebo čerpania služieb, a v ktorom bude presne určený dôvod 
a spôsob zvýšenia. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej 
v písomnom oznámení o zvýšení ceny, v opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený postupovať podľa bodu 
7 tohto článku.

III. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA
1. K základným právam objednávateľa patrí:
a) Právo na riadne poskytnutie úplne zaplateného zájazdu a služieb.
b) Právo na riadne poskytnutie informácií, týkajúcich sa zájazdu a objednaných služieb (ktoré sú obstarávateľovi zná-

me, ako i oboznámenie sa so zmenami, o ktorých sa obstarávateľ neskôr dozvedel.
c) Právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb, a to za podmienok 

podľa čl. VI. týchto podmienok.
d) Právo písomne oznámiť obstarávateľovi, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto ozná-

mení, pričom takéto oznámenie môže objednávateľ urobiť v lehote do 30 dní pred nástupom na zájazd alebo 
začiatkom čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať výslovný súhlas nového objednávateľa s uzatvorenou 
zmluvou a prehlásenie, že spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde alebo ktoré sú podmienkou na 
čerpanie objednaných služieb. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom, ktorý 
vstupuje do práv a povinností pôvodného objednávateľa, pričom spolu s ním spoločne a nerozdielne zodpovedajú 
za zaplatenie ceny zájazdu alebo objednaných služieb, ako i úhradu nákladov, ktoré obstarávateľovi v súvislosti so 
zmenou objednávateľa vzniknú. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby alebo nákladov, súvisiacich so 
zmenou objednávateľa, platí čl. II. bod 7 týchto podmienok. Uvedené sa vzťahuje len na tie prípady, keď zmenu 
objednávateľov je obstarávateľ schopný zabezpečiť, v opačnom prípade obstarávateľ písomne upozorní na ne-
možnosť zmeny pôvodného objednávateľa. Obstarávateľ si účtuje za každú zmenu objednávateľa a/alebo služieb 
administratívny poplatok vo výške skutočne vzniknutých nákladov, minimálne však 30 EUR na osobu  (s výnimkou 
vybraných jednodňových poznávacích zájazdov, ktorých cena zájazdu je nižšia ako 30 EUR na osobu, kde poplatok 
za zmenu je 10 EUR na osobu).

e) Právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa čl. VII. týchto podmienok.
f) Právo na obdržanie dokladu o povinnom zmluvnom poistení obstarávateľa alebo bankovú záruku pre prípad jej 

úpadku, ktorý obsahuje všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 281/2001 Z.z. a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, pokiaľ sa na objednané služby táto povinnosť vzťahuje.

g) Právo na kontakt na zástupcu obstarávateľa, na ktorého sa objednávateľ môže obrátiť v ťažkostiach v priebehu 
celého zájazdu so žiadosťou o pomoc a ktorý je zároveň oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie.

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
a) Poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie zájazdu a objednaných služieb, a to najmä 

poskytnutie úplných a pravdivých údajov pre účely zmluvy a ostatných potrebných dokladov ako i predloženie 
všetkých príslušných podkladov a dokumentov, ktorými je poskytnutie služieb podmienené. V prípade riadneho 
nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi všetky náklady a škodu, ktorá po-
skytnutím nesprávnych a neúplných údajov obstarávateľovi vznikla.

b) Nahlásiť vopred čerpanie služieb inými osobami ako štátnymi príslušníkmi SR, v opačnom prípade obstarávateľ 
nezodpovedá za riadne zabezpečenie zájazdu alebo za poskytnutie služieb týmto osobám. Iní ako slovenskí štátni 
príslušníci zodpovedajú sami za splnenie všetkých potrebných náležitostí (napr. pasových, colných, devízových 
a iných predpisov krajiny miesta zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu a čerpanie služieb v SR a v zahraničí pre 
nich podmienené.

c) Zaplatiť celú cenu za všetky objednané a so zájazdom súvisiace služby v zmysle čl. II. týchto podmienok a v prípa-
de potreby preukázať túto skutočnosť dokladom, ktorý objednávateľ obdrží od obstarávateľa; v opačnom prípade 
môže obstarávateľ odstúpiť od zmluvy a má okrem storno poplatkov právo aj na náhradu škody, ktorá porušením si 
povinností objednávateľom obstarávateľovi vznikla.

d) V prípade oznámenia dodatočných zmien ohľadne zájazdu alebo objednaných služieb oznámiť bezodkladne, naj-
neskôr v stanovenej lehote písomne svoje stanovisko obstarávateľovi.

e) Prevziať od obstarávateľa všetky doklady, potrebné na čerpanie objednaných a zaplatených služieb a skontrolovať 
správnosť údajov v nich uvedených.

f) V prípade, že zistí nesprávnosť údajov podľa čl. III. bod 2 písm. e), je povinný o tom bezodkladne informovať ob-
starávateľa.

g) Pri čerpaní služieb sa presne riadiť pokynmi a informáciami oznámenými obstarávateľom alebo jeho zástupcami 
v SR alebo v zahraničí, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť zabezpečiť si všetky potrebné 
cestovné doklady a splniť iné podmienky, potrebné pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení, očkovanie a pod.).

h) Riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu obstarávateľa a dodržiavať stanovený program zájazdu a príslušné 
právne predpisy navštívenej krajiny ako i miesta pobytu a objektu, v prípade ich porušenia alebo pri závažnom 
narušovaní programu zájazdu alebo čerpania služieb je obstarávateľ oprávnený odoprieť objednávateľovi ich po-
skytnutie, čím objednávateľ stráca právo na tieto ako i na ďalšie nevyužité služby, a to bez nároku na vrátenie 
zaplatenej ceny zájazdu.

ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, A.S.
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i) Niesť sám zodpovednosť a uhradiť prípadnú škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo čerpania služieb 
v dopravnom prostriedku, v ubytovacom zariadení alebo inej osobe spôsobil.

j) Zaistiť u osôb mladších ako 15 rokov sprievod a dohľad dospelého účastníka počas celej doby zájazdu, podobne 
zaistiť sprievod a potrebný dohľad aj u osôb, ktorých zdravotný alebo osobný stav to vyžaduje.

k) Rešpektovať bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy ako aj podrobiť sa pokynom 
personálu na palube lietadla, rešpektovať zákaz fajčenia na palube lietadla, nesprávať sa agresívne voči spolu-
cestujúcim apod. Pri neplnení povinností uvedených v predchádzajúcej vete je vylúčená akákoľvek zodpovednosť 
obstarávateľa za neúčasť objednávateľa na zájazde či za nemožnosť riadneho využitia objednaných služieb.

IV. POVINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. K základným povinnostiam obstarávateľa patrí najmä:
a) Povinnosť najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi meno, miesto pobytu alebo kontaktnú 

adresu a telefónne číslo na zástupcu (čl. III. bod 1 písm. g).
b) Povinnosť po celý čas predaja zájazdov mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku.

V. ZMENA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB
1. Pred začiatkom čerpania služieb (zájazdu):
a) V prípade, že nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú obstarávateľovi poskytnúť zájazd alebo služby podľa uzavretej 

zmluvy, je obstarávateľ povinný zabezpečiť ich zmenu alebo ich zrušiť, pričom je povinný oznámiť tieto skutočnosti 
bez zbytočného odkladu objednávateľovi.

b) Pri zrušení zájazdu alebo objednaných služieb zo strany obstarávateľa, pri zmene termínu čerpania služieb o viac 
ako 48 hodín alebo pri závažnej zmene programu, kategórie ubytovania, spôsobu prepravy a ceny za objednané 
služby, pričom za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta a ubytovacieho objektu za podmienky, ak je za-
bezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej a vyššej kategórie a v podobnej oblasti, zmena poradia na-
vštívených miest, zmena dopravy z dopravných, bezpečnostných alebo iných operatívnych dôvodov, zmena miesta 
odchodu a príchodu za podmienky, že je zabezpečená bezplatná doprava z a na pôvodné miesto, zmena ceny 
zájazdu o menej ako 10%, obstarávateľ navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Objednávateľ má právo voľby 
či od zmluvy odstúpi alebo prevedie zaplatenú cenu na úhradu iných služieb, ktoré si u obstarávateľa objednal.

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zájazd alebo služby v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet 
10 účastníkov („výhrada minimálneho počtu účastníkov“), pričom o tejto skutočnosti je povinná zaslať objednáva-
teľovi oznámenie najneskôr do 7 dní pred nástupom na zájazd alebo začiatkom čerpania služieb.

2. Počas čerpania služieb:
a) Obstarávateľ je oprávnený vykonať operatívne zmeny programu zájazdu a poskytovaných služieb, ak z objektívnych 

dôvodov, zásahov vyššej moci, rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo mimoriadnych okolností, 
ktoré obstarávateľ nemá možnosť ovplyvniť a predvídať, nie je možné pôvodný program zájazdu a služby zabezpe-
čiť, pričom v takomto prípade je obstarávateľ povinný:

• zabezpečiť náhradný program a služby v rozsahu a kvalite čo najviac porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru 
pôvodných služieb, pričom v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni (napr. náhradné ubytova-
nie v hoteli rovnakej, resp. vyššej kategórie) sú všetky ďalšie nároky objednávateľa vylúčené, alebo

• vrátiť objednávateľovi zaplatenú cenu za neposkytnuté, resp. náhradným plnením nekompenzované služby, alebo
• poskytnúť objednávateľovi zľavu zo zaplatenej ceny služieb, ktoré neboli poskytnuté v plnom rozsahu alebo za ktoré 

nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo
• poskytnúť objednávateľovi bezodkladne pomoc.
b) Obstarávateľ nenesie zodpovednosť za následky zmenených alebo neposkytnutých služieb alebo programu, zaprí-

činených udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých 
a nepredvídateľných okolností (napr. z dôvodu meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými po-
ruchami, počasím, dopravnou situáciou, rozhodnutím dopravcu, štrajkom a podobnými okolnosťami neovplyvni-
teľnými zo strany obstarávateľa).

c) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený 
predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa 
považujú za neopodstatnené.

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM A STORNOPOPLATKY
1. Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, 

ktoré je účinné dňom jeho doručenia obstarávateľovi alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke obstarávateľa (v po-
bočke obstarávateľa). Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný uhradiť obstarávateľovi nasledovné storno 
poplatky (uvádzané čiastky platia pre 1 osobu bez rozdielu veku):

a) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 30 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
46 dní a viac pred termínom začatia čerpania služieb,

b) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 40 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
45 - 29 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

c) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 50 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 
28 - 15 dní pred termínom začatia čerpania služieb,

d) skutočne vzniknuté náklady, najmenej však 80 % z ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 - 6 
dní pred termínom začatia čerpania služieb,

e) vo výške 100 % ceny zájazdu, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia 
čerpania služieb.

2. V prípade, ak jeden z viacerých objednávateľov pri jednej zmluve o obstaraní zájazdu ruší svoju účasť na zájazde 
(napr. storno jednej osoby v 2-lôžkovej izbe) a zmluvné strany sa nedohodnú inak, je tento objednávateľ povinný 
uhradiť v rámci storno poplatkov aj príplatok za jednolôžkovú izbu, podobne to platí pri obsadzovaní ubytovania, 

ktoré je kalkulované na vyšší počet osôb alebo pevne stanovený počet osôb. Pre určenie počtu dní pri výpočte 
storno poplatkov sa započítava aj deň, kedy došlo k riadnemu odstúpeniu od zmluvy. Rovnako sa postupuje aj 
v prípade zrušenia jednej zmluvy o obstaraní zájazdu, kde tento objednávateľ mal spoločné ubytovanie alebo služ-
by s iným objednávateľom na základe inej zmluvy o obstaraní zájazdu.

3. V prípade, že objednávateľ nenastúpi na zájazd alebo nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu, 
alebo na základe vlastného rozhodnutia ich nevyčerpá vôbec alebo z časti, nemá nárok na vrátenie časti ceny zá-
jazdu za nečerpané služby.

4. V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania pôvodnej objednávky na novú, ak takúto 
zmenu je obstarávateľ schopný zabezpečiť, postupuje sa ako pri storne pôvodnej objednávky a zavedení novej, 
pričom platia storno podmienky podľa tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

VII. REKLAMAČNÉ KONANIE A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1. V prípade, že rozsah a kvalita poskytnutých služieb je objektívne na nižšej ako dohodnutej úrovni, vzniká objed-

návateľovi právo na odstránenie chybne poskytovanej služby. Toto svoje právo je objednávateľ povinný uplatniť 
bezodkladne priamo u dodávateľa služieb alebo zástupcu obstarávateľa, v spolupráci ktorých sa vyhotoví aj písom-
ný záznam. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že písomný záznam nie je reklamáciou v zmysle príslušnej 
právnej úpravy.

2. Ak obstarávateľ nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí objednávateľ uplatniť svoju rekla-
máciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli 
vôbec čerpané, odo dňa, kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, u obstarávateľa, inak právo zaniká. Na uznanie 
nárokov pri chybne poskytnutej službe objednávateľ predloží písomný záznam urobený podľa predchádzajúceho 
bodu 1. V prípade oprávnenej reklamácie má objednávateľ nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpoveda-
júcu rozdielu medzi objednanými a skutočne poskytnutými službami.

3. Obstarávateľ je zbavený zodpovednosti za škodu spôsobenú porušením jeho povinností pri poskytovaní služieb 
alebo odstúpením od zmluvy, ak škodu nezavinil on ani jeho zmluvní partneri, a škoda bola spôsobená objedná-
vateľom alebo treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním služieb alebo udalosťou, ktorej nebolo možné 
zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4. Pri riešení reklamácie je objednávateľ povinný poskytovať obstarávateľovi maximálnu súčinnosť, aby bolo možné 
nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám alebo aby sa ich rozsah znížil.

5. Obstarávateľ nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady 
škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, 
poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpis-
mi platnými pre leteckú dopravu.

VIII. POISTENIE PROTI INSOLVENTNOSTI OBSTARÁVATEĽA
1. Obstarávateľ si splnil svoje povinnosti ohľadne povinného zmluvného poistenia zájazdov obstarávateľa pre po-

tenciálnu možnosť úpadku v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z., na základe čoho bude objednávateľovi poskytnuté 
náhradné plnenie (doprava do SR vrátane nevyhnutého ubytovania a stravovania do odchodu do 24 hodín od 
oznámenia, vrátenie zaplatenej ceny nečerpaných služieb) v prípade:

• neposkytnutia dopravy z miesta pobytu v zahraničí do SR, ak je doprava súčasťou objednaných a zaplatených služieb,
• nevrátenia zaplateného preddavku alebo ceny zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil vôbec,
• nevrátenia rozdielu medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd 

bol poskytnutý len sčasti.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Platnosť týchto zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované obstarávateľom, s výnimkou 

prípadov, ak obstarávateľ vopred dohodne písomne s objednávateľom iný rozsah vzájomných práv a povinností.
2. Všetky údaje a skutočnosti obsiahnuté v katalógu a cenníku obstarávateľa o službách, cenách a cestovných pod-

mienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače a obstarávateľ si vyhradzuje právo ich zmeny do doby 
uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom. Obstarávateľ nezodpovedá za obsah inzertných strán uverejne-
ných v katalógu, cenníku a iných materiáloch, ktoré obstarávateľ vydáva a ktoré sú poskytnuté tretími osobami 
a neručí za správnosť údajov uvedených v prospektoch, ktorých vydavateľom nie je a nemôže ich ovplyvniť. 

3. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ  spracúva osobné 
údaje  objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní 
zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informovať 
obstarávateľa  o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú k za-
bezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, 
vrátane poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov 
do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie 
spracovaných osobných údajov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vyko-
náva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. 
odstránenie závadného stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na 
opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré 
o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona. 

4. Tieto zmluvné podmienky obstarávateľa nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2014. Všetky údaje, obsiahnuté v ponu-
kových katalógoch ako i jednotlivé ustanovenia týchto podmienok sú aktuálne ku dňu ich spracovania do tlače 
a vychádzajú zo skutočností a právneho stavu ku dňu ich vydania.
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ZoZnam predajných miest

ZoZnam vybraných autoriZovaných predajcov

BANSKÁ BYSTRICA
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
048/414 36 16
bystrica@satur.sk

BARDEJOV
Radničné nám. 46  
085 01 Bardejov 
054/474 41 40
bardejov@satur.sk

BRATISLAVA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Einsteinova 18 
851 01 Bratislava
02/6241 14 43
aupark@satur.sk

AVION SHOPPING PARK
Ivánska cesta 16  
821 04 Bratislava
02/3260 23 65
02/3260 23 66
avion.ba@satur.sk

BORy MAll 
lamač 6780
840 02 Bratislava
02/3260 23 87
bory@satur.sk

Dunajská 18 
811 08 Bratislava 
02/5263 65 98
dunajska@satur.sk

GAllERIA EUROVEA
Pribinova 8
811 01 Bratislava
02/2091 52 65
eurovea@satur.sk

Jesenského ul. 5-9 
811 01 Bratislava 
02/5441 01 31
02/5441 01 33
jesenskeho@satur.sk

Kollárovo nám. 23 
811 06 Bratislava 
02/5263 79 61
kollarovonam@satur.sk

Mánesovo nám. 3 
851 01 Bratislava 
02/6252 23 62
manesovo@satur.sk

Miletičova 1  
824 72 Bratislava 26
02/5011 34 25
02/5011 31 41
02/5011 31 42
provizne@ba.satur.sk

POlUS City Center
Vajnorská 100 
831 04 Bratislava
02/4444 11 35
polus@ba.satur.sk

DOLNÝ KUBÍN
Radlinského ul. 29 
026 01 Dolný Kubín 
043/586 49 17
kubin@satur.sk

DUNAJSKÁ STREDA
Korzo B. Bartóka 743/5  
929 01 Dunajská Streda 
031/550 16 22
dunajstreda@satur.sk

GALANTA
Hlavná ul. 945  
924 01 Galanta 
031/780 18 81
galanta@satur.sk

HLOHOVEC
Ul. M. R. Štefánika 9 
920 01 Hlohovec 
033/732 05 51
hlohovec@satur.sk

HUMENNÉ
Ul. 26. Novembra 5 
066 01 Humenné 
057/778 46 35
humenne@satur.sk

KEŽMAROK
Hviezdoslavova 19  
060 26 Kežmarok 
052/452 31 21
kezmarok@satur.sk

KOMÁRNO
Nádvorie Európy 55  
945 01 Komárno 
035/773 38 70
035/773 38 71
komarno@satur.sk

KOŠICE
AUPARK SHOPPING CENTER
Námestie osloboditeľov 1 
040 01 Košice
055/326 02 34
055/326 02 35
kosice.aupark@satur.sk

Alžbetina 19 
040 01 Košice 
055/729 91 46
kosice.alzbetina@satur.sk

Štúrova 1 (OD Dargov) 
040 01 Košice 
055/622 31 23
kosice@satur.sk

LEVICE
Ul. Sv. Michala 2  
934 82 levice 
036/633 20 90
levice@satur.sk

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova ul. 1  
031 13 liptovský Mikuláš
044/557 05 40
mikulas@satur.sk

LUČENEC
Železničná 12 
984 01 lučenec 
047/451 16 10
lucenec@satur.sk

MALACKY
Záhorácka ul. 46/30 
901 01 Malacky
034/772 38 60
malacky@satur.sk

MARTIN
M. R. Štefánika 34  
036 01 Martin 
043/430 27 32
martin@satur.sk

MICHALOVCE
Nám. Osloboditeľov 2
071 01 Michalovce 
056/688 87 21
michalovce@satur.sk

NITRA
Štefánikova tr. 52  
949 75 Nitra 
037/652 82 47
037/652 82 48
nitra@satur.sk

NOVÉ ZÁMKY
Ul. M. Oláha 4  
940 01 Nové Zámky 
035/644 50 30
 
PEZINOK
Kollárova 11 
902 01 Pezinok 
033/640 04 70
pezinok@satur.sk

PIEŠŤANY
AUPARK SHOPPING CENTER
Nitrianska 7555/18 
921 01 Piešťany 
033/773 02 51
piestany@satur.sk

POPRAD
Nám. Sv. Egídia 3006/116  
058 01 Poprad 
052/772 17 40
poprad@satur.sk

POVAŽSKÁ BYSTRICA
Štúrova ul. 4/6 
017 01 Považská Bystrica 
042/432 20 17
042/433 07 40
povbystrica@satur.sk

PREŠOV
Hlavná ul. 17 
080 01 Prešov
051/759 93 71
051/772 40 42
presov@satur.sk

PRIEVIDZA
Ul. A. Hlinku 23  
971 01 Prievidza 
046/542 21 02
prievidza@satur.sk

PÚCHOV
Moravská 4312 
020 01 Púchov
042/471 05 31
puchov@satur.sk

RUŽOMBEROK
Ul. Karola Salvu 7  
034 01 Ružomberok 
044/430 30 77
ruzomberok@satur.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Štefánikovo nám.10 
052 01 Spišská Nová Ves 
053/429 84 90
spisska@satur.sk

SVIDNÍK
Centrálna ul. 80/694 
089 01 Svidník
054/788 12 70
svidnik@satur.sk

ŠAĽA
Vlčanská 890 
927 01 Šaľa 
031/770 18 11
sala@satur.sk

TOPOĽČANY
Nám. M. R. Štefánika 2261  
955 51 Topoľčany 
038/5324365
topolcany@satur.sk

TRENČÍN
Sládkovičova ul. 56/8 
911 01 Trenčín 
032/743 51 07
032/743 40 40
trencin@satur.sk

TRNAVA
CITy ARéNA TRNAVA NC
Kollárova 20
917 01 Trnava
033/321 18 61
cityarena@satur.sk

Vajanského ul. 1 
917 39 Trnava 
033/551 11 76
trnava@satur.sk

VEĽKÝ KRTÍŠ
Nám. A. H. Škultétyho 6  
990 80 Veľký Krtíš
047/483 01 03
vkrtis@satur.sk

ZVOLEN
Ul. Kozačeka 2182/11  
960 01 Zvolen 
045/540 18 55
zvolen@satur.sk

ŽIAR NAD HRONOM
Nám. Matice slovenskej 9  
965 01 Žiar nad Hronom 
045/672 55 34
ziar@satur.sk

ŽILINA 
AUPARK SHOPPING CENTER
Veľká okružná 59A 
010 01 Žilina 
041/326 02 30
041/326 02 31
zilina.aupark@satur.sk

Nájdete nás  
na facebooku

BANSKÁ BYSTRICA
KORAl TOUR
Dolná 23
048/415 6068
koraltour@koraltour.sk
  
BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
CA ROyAl
Nám. Ľ. Štúra 19
038/760 1020
celechovska@stonline.sk

BOJNICE
PHARMAEDUCA
Opatovská cesta 4
046/543 0851
pharmaeduca@pharmaeduca.sk

BRATISLAVA
BON POINT
Priemyselná 8
0911940954
ingrid.madejova@gmail.com

EXTRAWEll - lMC
Dunajská 18
02/5293 1579
extra.well@extrawellplus.sk

INVIA.SK
Dunajská 4
02/2064 8220
poradca@invia.sk

PEGASUS AGENCy
Mickiewiczova 3
02/5244 4190
info@pegasusagency.sk

TRAVEl.SK
Einsteinova 24, OC Aupark 
02/3387 2835
info@travel.sk

ČADCA
ČAD-TOURS
Palárikova 75
041/433 4135
cadtours@stonline.sk

DETVA
CA AQUA
M. R. Štefánika 3186/70
045/545 9696
info@agenturaaqua.sk

DUBNICA NAD VÁHOM
CESTOVKA FlIPPER
OS Máj 1420
042/4426017
info@cestovkaflipper.sk

GALANTA
CK GITA
Šafárikova 1526 
031/780 2106
gita.b@stonline.sk

HOLÍČ
CA JANA
Námestie mieru 1
034/651 6108
jana@janatravel.sk

HUMENNÉ
CA ITT
Ul. 1.mája 20
057/788 0127
ittca@stonline.sk

KOŠICE
CK Travel & Fly
Kováčska 57
055/671 4661
info@travelfly.sk 

EDEN
Hlavná 70
ca@eden.sk
0905902164

VEVA  travel
Alžbetina 5
0911 996 573
info@ckveva.sk

LEVICE
ÁČKO – travel.sk
Na bašte 5
036/6319093
levice@acko-travel.sk

LUČENEC
CK lUX
Železničná 1
047/433 1395
cklux@isternet.sk

MALACKY
CK POHODA
Jánošíková 1
0911 504 666 
ckpohoda@ckpohoda.sk

MARTIN
AVANTI TOURS
Dúbravcová 3
043/430 0244
avanti@enelux.sk

MYJAVA
CK MAlKO POlO
M. R. Štefánika 936
034/621 4064
ck@letenky.sk

NITRA
CA FUN TOUR
Štefánikova 8
0905 119 338
funtour@funtour.sk

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
SlOVKURORT
J. Gábriša 2535/10A
032/771 9016
slovkurort@slovkurort.sk

PARTIZÁNSKE
CA JANA ŠVECOVÁ
Námestie SNP 144
038/749 2981
jana.svecova.pe@gmail.com

PEZINOK
BITTNER TRAVEl
Holubyho 31
0918 391 024
bittnertravel@bittnertravel.sk

lF TRAVEl
Holubyho 27,OC Plus
0915 841 996
pezinok.lftravel@gmail.com

POVAŽSKÁ BYSTRICA
E- TOURS
Dom služieb STRED 39
042/426 0990
etours@stonline.sk

PREŠOV
VIP TOURS
Martina Benku 3
051/775 3308
viptours@stonline.sk

PRIEVIDZA
CK FUTURE
Pribinovo námestie 3
0915 797 253
info@ckfuture.sk

SENEC
BITTNER TRAVEl
lichnerova 19
02/4592 7282
bittnertravel@bittnertravel.sk

SENICA
HEllAS TRAVEl
Janka Kráľa 739
034/654 6454
hellastravel@hellastravel.sk

SKALICA
AMA TRAVEl
Námestie Slobody 32
034/668 4213
amatravel@amatravel.sk

SNINA
CA RElAX
Strojárska 2526 – CENTRUM
057/762 1629
carelax@stonline.sk

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CK ĽUBICA
letná 51
0903200741
cklubica@stonline.sk

STARÁ ĽUBOVŇA
CA DJK TOUR
Popradská 659/6
052/4326620
djk@djk.sk

CORADO
levočská 3
0905905798
corado@slnet.sk

STUPAVA
CA VIA
Hlavná 15
02/6593 4316
via@viastupava.sk

TOPOĽČANY
CK TOP-DENT PlUS
M.R. Štefánika 2/6, 
pasáž Centrum
0918998768
topdentplus@topdentplus.sk

TREBIŠOV
CA AGI
M.R.Štefánika 1632/39
0915857234
agi.trebisov@gmail.com

TRENČIANSKE TEPLICE
SEVATUR
Ul. 17. novembra 14
032/655 2361
sevatur@euroweb.sk

TRENČÍN
CA AVENTURA
Hasičská 3855
0907 263 333
aventura.tn@gmail.com

TRNAVA
PRIMATOUR
Divadelná 1
033/551 4877
primatour@primatour.sk

VRANOV nad TOPĽOU
CA CORAl
Námestie slobody 2
057/4426142
coral_ca@stonline.sk 

ZLATÉ MORAVCE
Maxx Travel
Továrenská 1
0905 762 677
maxxtravel@mail.t-com.sk

ZVOLEN
GlOBAlTOUR
Nám. Slobody 2013
045/5402581
globaltour@globaltour.sk



špeciálne balíky a ceny
pobyty za fi rst a last minute ceny

najširšia ponuka pobytov na Slovensku a v zahraničí

www.senspa.sk  |   0850 333 333  |   info@senspa.sk

Prvý online 
wellness portál
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