Kúpele Nimnica, a. s.
020 71 Nimnica

Platnosť

od 1.1.2018 do 31.03.2018

a

od 01.11. do 31.12.2018

Doplatky pre poistencov v skupine B – mimosezóna
Kúpeľný dom

Typ izby

počet
nocí

cena v EUR

1/1

1/2

KD Balnea Grand ****

apartmán

1 noc

39,-

KD Balnea Grand ****

lux

1 noc

32,-

KD Balnea Grand ****

klasik

1 noc

26,-

lux

1 noc

21,-

dvojlôžková izba,
dvojlôžková izba v bunke

1 noc

17,-

jednolôžková izba samostatný vchod

1 noc

30,-

jednolôžková izba - samostatný
vchod bez balkóna

1 noc

26,-

jednolôžková izba v bunke
1+1

1 noc

24,-

jednolôžková izba v bunke
1+2

1 noc

20,-

KD Salvator, Salus

apartmán

1 noc

KD Salvator , Salus

dvojlôžková izba ekonomy
bez balkóna

KD Salvator
KD Salvator, Manín, Caritas I,
Veritas, Caritas II, Salus

KD Manín, Caritas I, Veritas,
Caritas II

KD Salus

jednolôžková izba ekonomy s umývadlom
(soc. zariadenie na chodbe)

15,1 noc

Doplatok za neobsadené lôžko na dvojlôžkovej izbe na 1 noc
Poplatok za špeciálne požiadavky pri nástupe alebo počas pobytu ako zmena izby,
orientácia izby
Cena pre sprievodcu schváleného zdravotnou poisťovňou

23,-

15,20,25,-25% z aktuálneho
cenníka

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).

Kúpele Nimnica, a. s.
020 71 Nimnica

Platnosť

od 1.1.2018 do 31.03.2018

a

od 01.11. do 31.12.2018

Doplatky pre poistencov v skupine B – mimosezóna
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

Ceny sú uvedené v EUR vrátane DPH, v cene nie je zahrnutý kúpeľný poplatok 0,50 EUR/os/noc.

