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Číslo: 

1/2018 

 

 

 

Pobyt KLASIK zahŕňa: 

Ubytovanie:  3 dni/2 noci 
Stravovanie:  plná penzia  2 celé dni, začína večerou v piatok a končí v nedeľu obedom, raňajky - bufetové stoly, obed 

a večera - výber viacerých jedál 
 

 

Procedúry:  1x uhličitý kúpeľ  

1x klasická masáž čiastočná 

2x soľná jaskyňa  

1 x vstup do Medicínskeho wellness MAXI (2-hodinový, kde je k dispozícii bylinková, fínska, parná 
a infra sauna, whirpool, tepidáriá, Kneippov kúpeľ, Kneippove polevy, ľadopád, tropické sprchy, bazén) 
stála lekárska služba 
  

 

 
Typy ubytovania v jednotlivých kúpeľných domoch: 
 
BALNEA GRAND**** klasik, lux, apartmán – izby sa nachádzajú v centrálnej budove, kde sa poskytujú liečebné 
procedúry i stravovanie, izby sú dvojlôžkové so samostatným sociálnym zariadením, TV, telefónom, trezorom, 
pripojením na internet, županom, klimatizáciou (izby orientované na juh).  
Izby typu lux a apartmán sú orientované južne, sú priestrannejšie, s výhľadom na priehradu (lux – balkón, apartmán – 
loggia). 
 
 
 
 

Ubytovanie Názov Dĺžka 

 
Mimo sezóna 
cena v EUR 

 

 
Hlavná sezóna 

cena v EUR 
 

I z b a   1/1 1/2 1/1 1/2 

KD Balnea Grand **** apartmán KLASIK 3 dni/2noci  170,-  170,- 

KD Balnea Grand **** lux KLASIK 3 dni/2noci  150,-  150,- 

KD Balnea Grand **** klasik KLASIK 3 dni/2noci  130,-  130,- 

KD Salvator lux KLASIK 3 dni/2 noci  104,-  128,- 

KD Caritas I, Veritas, Manín, 
Salvator, Caritas II, Salus štandard KLASIK 3 dni/2 noci 117,- 97,- 139,- 119,- 

KD Salvator ekonomy 
 KLASIK 3 dni/2 noci  92,-  112,- 

KD Salus ekonomy KLASIK 3 dni/ 2 noci 92,- 92,- 112,- 112,- 

Doplatok za neobsadené lôžko na dvojlôžkovej izbe na 1 noc 20,- 
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CARITAS I, VERITAS, MANÍN, SALVATOR, CARITAS II, SALUS (bez výťahu) štandard - v izbe sociálne 
zariadenie, chladnička, balkón, TV SAT, telefón, trezor, pripojenie na internet. 
  
SALVATOR lux  priestrannejšie dvojlôžkové izby - v izbe sociálne zariadenie, chladnička, terasa, TV SAT, telefón, 
trezor, pripojenie na internet. 
 
SALVATOR ekonomy - dvojlôžkové izby -  v izbe sociálne zariadenie, TV SAT, telefón, chladnička,  trezor, pripojenie 
na internet.  
 
SALUS ekonomy (KD bez výťahu) - jednolôžkové izby s umývadlom a dvojlôžkové so sociálnym zariadením bez 
balkóna; všetky izba majú TV SAT, telefón, chladničku, trezor, pripojenie na internet 
 
 
 

Hlavná sezóna      01.04. - 31.10.2018    
Mimo sezóna  01.01. - 31.03.2018 a 01.11. - 31.12.2018 
 
 
 
Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH, v cene nie je zahrnutý kúpeľný poplatok 0,50 EUR/os/noc. 

  

 

 

 

  

 Schválil:        Mgr. Martin Pavlík 
                                                                                                                        generálny riaditeľ a. s 


