SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE Turčianske Teplice, a.s.

SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika
IČ: 31642322, DIČ: 2020435857
Kont. osoba ve věcech technických: Ing. Andrej Petráš, tel.: 00421-915 848 262
Mail: petras@therme.sk , www.therme.sk

Nabídka pro rok 2018 na:

„5 – 11-ti denní ozdravné lázeňské pobyty“

pro: zaměstnance a rodinné příslušníky
Univerzita Karlova v Praze

Podmínka poskytnutí pobytu: Při nástupu na recepci LD Veľká Fatra se zaměstnanec musí
prokázat univerzitním průkazem !

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE TURČIANSKE TEPLICE, a. s.

Datum nabídky: 6.10.2018

SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika
Tel.: 00421-915-848 262
www.therme.sk, petras@therme.sk

Cena za pobyt na osobu platná během roka 2018
v 2-lůžkovém pokoji
Hotel

Počet
přenocování

Veľká Fatra**** - superior

4x
5x
6x
7x
10x

Mimosezona
(6.1.- 31.5. a 1.11.- 23.12.2018)

Sezona
(1.6.- 31.10.2018)

5.096 Kč

5.624 Kč

6.370 Kč

7.030 Kč

7.458 Kč

8.190 Kč

8.701 Kč

9.555 Kč

11.000 Kč

12.300 Kč

DPH je při léčebných pobytech = 0,- Kč. Při nástupu se ještě platí lázeňský poplatek 1,05 €/noc.

Cena na 1 den pro dítě od 5 – 15 let: 650 Kč na lůžku a 490 Kč na přistýlce.
Děti do 4 roků jsou grátis bez nároku na lůžko. Doplatek do 1/1 pokoju: +500 Kč/den. Doplatek za
apartmán: +1000 Kč/noc. Děti mají stravu a počet vstupů do bazenu a SPA&Aquaparku jak dospělý.
Nástup na pobyt:
Ukončení pobytu:

od 12:00 hod. (obědem v čase od 11:30 do 13:30 hod.)
do 10:00 hod. (snídaní v čase od 7:30 do 9:00 hod.)

CENA ZAHRNUJE: Léčení, Ubytování, Stravování:
Léčení:
• 2 procedury/den na základě vstupního lékařského vyšetření
• Denně bonus: vstup neomezen do plaveckého 25m hotel. bazénu Olympic
• 3x při 8,7,6,5-denním (7x při 11-denním) vstup do léčivého wellness komplexu na 3 hod.
SPA&AQUAPARK (s termální minerální léčivou vodou)
• Denně bonus: vstup do fitness centra po celou dobu pobytu.
Ubytování: v hotelu Veľká Fatra**** - superior v dvoulůžkových pokojích
(v pokoji: WC, vana, balkon, TV+sat., telefon, wifi, lednice, fén, župan)
Stravování: poskytování celodenní stravy v objektu ubytování (snídaně, oběd, večeře – všechno
formou švédskych stolů. Stravování je odpovídající zásadám zdravé výživy.
Plus možnost dietního stravování.
Lékařská péče je během pobytu zabezpečená přímo v hotelu Velká Fatra, kde se nacházejí
4 ordinace 4 odborných lékařů, přičemž vždy jeden zabezpečuje 24 hod. pohotovost. V hotelu se taky
nachází i lékárna.
Bohatě mineralizovaná (1523mg minerálů/l H2O), termální léčivá voda s T vody 47°C u pramenu,
má velmi dobrý vliv na léčení chorob pohybového aparátu, nervového systému, dále urologické,
gynekologické i zažívací problémy.
Ing. Andrej Petráš
Obchodný manažér
SLK Turč. Teplice a.s.

Přímo v Léčebním komplexu se nachází:
- jídelna,
- léčebně-rehab. procedúry včetně vnitřního a venkovního bazenu,
- moderní spoločenský sál
- herna,
- kosmetika,
- pedikura–manikura,
- kadeřnictví,
- denní bar,
- internet kavárna
- fitnes centrum,
- kino Turiec

