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   KÚPEĽNÝ DOM BALNEA GRAND 

 
 

 

Izby Klasik – dvojlôžkové izby – v izbe sociálne zariadenie, TV, telefón, pripojenie na internet, 
klimatizácia (izby na južnú stranu), župan, trezor 
 
Izby LUX – priestrannejšie dvojlôžkové izby – v izbe sociálne zariadenie, TV, telefón, pripojenie na 
internet, klimatizácia, župan, balkón – výhľad na priehradu 
 
Izby Appartmán – priestrannejšie dvojlôžkové izby – v izbe sociálne zariadenie – denná a nočná 
miestnosť, TV, telefón, pripojenie na internet, klimatizácia, župan, balkón – výhľad na priehradu 
 
 
 
 

Ceny sú uvedené v EUR pre jednu osobu/pobyt 
 
V cene nie je zahrnutý poplatok za ubytovanie pre obec 0,50 €/os/noc – platí sa pri nástupe 
 
 

  

 

 

 

 

    

   

 
        

 
 
Druh pobytu 

Druh izby 

Klasik LUX appartmán 

1/1 ½ 1/1 ½ 1/1 1/2 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Víkendový pobyt – MINI 

 
140,- 100,- 160,- 120,- 180,- 140,- 

Víkendový pobyt – KLASIK 

 
178,- 138,- 198,- 158,- 218,- 178,- 

Relaxačný pobyt – RELAX+  

 
516,- 396,- 576,- 456,- 636,- 516,- 

Rekondičný pobyt -PREVENT  

 
1092,- 832,- 1222,- 962,- 1352,- 1092,- 

Liečebný pobyt - MEDICAL 

 
1600,- 1200,- 1800,- 1400,- 2000,- 1600,- 

Senior pobyt  - LIEČEBNÝ 395,- 295,- 470,- 345,- 545,- 395,- 



                                        KKúúppeellee  NNiimmnniiccaa,,aa..ss..,,  002200  7711    NNiimmnniiccaa                                                
                                        ww  ww  ww  ..  kkuuppeelleenniimmnniiccaa..sskk   
 kontakty: rezervacie@kupelenimnica.s, tel. 042/4608230,201 
 

 

POPIS POBYTOV -  ROK 2017 
 
Kúpeľný pobyt v Balnea Grande**** spĺňa požiadavky aj tých najnáročnejších hostí. Jeho hlavnou 

prednosťou je sústredenie všetkých kúpeľných služieb od ubytovania cez lekársku a zdravotnú 

starostlivosť až po stravovanie pod jednou strechou. Kvalita ubytovania je na úrovni hotela so štyrmi 

hviezdičkami s televíziou, wifi, trezorom, chladničkou, klimatizáciou (izby na južnej strane). V rovnakom 

krídle budovy je novozriadené medicínske wellness centrum, bazén, masáže, oxygenoterapia, vodoliečebné 

procedúry a fitnescentrum. Hostia môžu využiť ponuku kúpeľnej jedálne so stravovaním pod dohľadom 

diétnej sestry alebo reštauráciu Impressia priamo v budove. V cene pobytu stravovanie v kúpeľnej jedálni. 

 
Víkendový pobyt MINI: 
ubytovanie 2 noci, polpenzia  2 dni  - pobyt začína večerou v piatok a končí v nedeľu raňajkami, procedúry 
2 x 2 hodinový vstup Maxi do Medicínskeho wellness centra - bylinková, fínska, parná a infra sauna, 
whirpool, tepidáriá, Kneippov kúpeľ, Kneippove polevy, ľadopád, tropické sprchy, bazén. Stála lekárska 
služba 
 
Víkendový pobyt – KLASIK – začiatok  - piatok večerou,  ukončenie nedeľa - obedom 
Pobyt od piatku do nedele celkom 3 dni - zahŕňa –ubytovanie – 2 noci, celodennú stravu – 2 dni , 
procedúry (uhličitý kúpeľ 1x , klasická masáž čiastočná 1x, 1x 2 hod. Maxi vstup do medicínskeho wellness 
centra, soľná jaskyňa 2x), stála lekárska služba 
 
Relaxačný pobyt – RELAX+ - zameraný na relaxáciu organizmu - odbúranie stresu, prevenciu 
civilizačných ochorení -  celkom 7 dní - zahŕňa -6 x ubytovanie, 6 x celodennú stravu, vstupné lekárske 
vyšetrenie, celkom 18 procedúr,  stála lekárska služba 
 
Rekondičný pobyt–PREVENT- zameraný na prevenciu a doliečenie niektorých civilizačných 
ochorení/napr. vysoký tlak krvi, pohyb.ústrojenstvo, dýchacie ústrojenstvo/ - celkom 14 dní - zahŕňa - 13 
x ubytovanie, 13 x celodennú stravu , vstupné lekárske vyšetrenie, celkom 39 procedúr,  stála lekárska 
služba 
Liečebný pobyt - MEDICAL – zameraný na liečbu ochorení – tráviaceho, dýchacieho, obehového 
ústrojenstva, ženských a onkologických chorôb a chorôb z porúch látkovej premeny žliaz s vnútornou 
sekréciou/obezita , cukrovka/ , pohybového ústrojenstva celkom 21 dní - zahŕňa - 20x ubytovanie,20 x 
celodennú stravu , vstupné lekárske vyšetrenie, celkom 60 procedúr,  stála lekárska služba 
 
Senior LIEČEBNÝ POBYT–celkom 6 dní zahŕňa - 5 x ubytovanie, 5 x celodenná strava - pobyt začína 
v nedeľu večerou a končí v piatok obedom,  5 x  3 procedúry denne, celkom 15 procedúr za pobyt, 
vstupné lekárske vyšetrenie, stála lek.služba 
 


