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Platnosť od 1.1.2019 do odvolania   

Víkendové pobyty KLASIK, KLASIK+ 

Číslo: 

3/2019 

 

 

Víkendový pobyt KLASIK  a Predĺžený víkendový pobyt KLASIK + sú zamerané na intenzívny oddych z náročných každodenných aktivít  

a zároveň poskytujú procedúry s preventívnymi i liečivými účinkami pre podporu fyzického zdravia  

 

Základné informácie k pobytu: 

 Pobyt zahŕňa ubytovanie v izbách rôznej úrovne v šiestich kúpeľných domoch, z ktorých najvzdialenejší sa nachádza do 

150 metrov od hlavnej budovy Balnea Grand, v ktorej sú okrem ubytovania aj jedálne, lekári, procedúry, reštaurácia, 

kaviareň, recepcia.  

 Nástup na pobyt je do 16-tej hodiny, keďže už v prvý deň pobytu je zvyčajne načasovaná niektorá procedúra, na ktorú sa 

treba dostaviť včas. 

 Check-in: od 14.00 hod. v deň príchodu (v prípade pripravenej izby nie je výnimkou ubytovať sa na nej aj skôr po dohode 

s personálom) 

 Check-out: do 10.00 hod. v deň odchodu 

 V prípade, že si chcete doobjednať ktorúkoľvek procedúru, je z kapacitných dôvodov vhodné zarezervovať si ju vopred 

telefonicky (+421 424 608 239, +421 902 519 888), mailom (wellness-recepcia@kupelenimnica.sk), prípadne priamo na 

mieste na recepcii Balnea Grand čím skôr po nástupe.  

 Pri nástupe na pobyt dostanete presný rozpis procedúr s časom a miestom konkrétnej procedúry. Prosíme o dodržiavanie 

termínov. Nevyčerpaná procedúra zo subjektívnych dôvodov sa nenahrádza inou procedúrou ani finančne. 

 Je možnosť zarezervovať si aj Predĺžený víkendový pobyt KLASIK+ na 3 noci zvyčajne od štvrtka, kedy sa navyšuje 

počet procedúr o 2 (1x klasická masáž čiastočná,  1x Medicínsky wellness Maxi na 2 hod.) na celkový počet 6 procedúr.  

 Nástupové dni: piatok (KLASIK), štvrtok (KLASIK+)  (v prípade potreby aj všetky ostatné dni okrem pondelka)  

 

Cena zahŕňa: 
Ubytovanie:  2 príp. 3 noci v ubytovaní podľa výberu klienta 
Stravovanie:  plná penzia - začína večerou v deň nástupu a končí raňajkami v deň odchodu: 
 

 
Typ izby 

 
Cena 

EUR/osoba/noc 
 

Mimosezóna 
1.1.2019 – 31.3.2019 

 
Celková 

cena 
pobytu 

 
2noci/3noci 

 
Cena 

EUR/osoba/noc 
 

Hlavná sezóna 
1.4.2019 – 31.10.2019 

 
Celková 

cena 
pobytu 

 
2 noci/3noci 

KD Balnea Grand ****  
apartmán 

89,- 
 

178,-/267,- 89,- 
 

178,-/267,- 

KD Balnea Grand ****  
lux 

77,- 
 

154,-/231,- 77,- 
 

154,-/231,- 

KD Balnea Grand ****  
klasik 

73,- 
 

146,-/219,- 73,- 
 

146,-/219,- 

2-lôžková lux 57,- 
 

114,-/171,- 67,- 
 

134,-/201,- 

2-lôžková klasik 53,- 
 

106,-/159,- 63,- 
 

126,-/189,- 

2-lôžková ekonomy 49,- 
 

98,-/147,- 59,- 
 

118,-/177,- 

1-lôžková klasik 67,- 
 

134,-/201,- 77,- 
 

154,-/231,- 

1-lôžková ekonomy 49,- 
 

98,-/147,- 59,- 
 

118,-/177,- 
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jedáleň Fiesta (raňajky, obedy, večere formou samoobslužných bufetových stolov) - klienti ubytovaní vo všetkých 
KD okrem KD Salus 

 jedáleň Štandard (raňajky – bufetové stoly, obedy, večere – servírované) – klienti ubytovaní v KD Salus 
Procedúry: 

 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, relaxačný bazén) 

 2x soľná jaskyňa  

 1x uhličitý kúpeľ v liečivej nimnickej minerálke 

 1x masáž klasická čiastočná len pre Predĺžený víkendový pobyt KLASIK+ 

 1x ďalší vstup do Medicínskeho wellness MAXI (2-hodinový) len pre Predĺžený víkendový pobyt KLASIK+ 
 

Bonusy navyše:  stála lekárska služba  
1x 20% zľava na 1 voľnopredajnú procedúru podľa výberu (hydroxér, perličkový kúpeľ alebo uhličitý kúpeľ)  

V prípade nevyužitia bonusov sa tieto nenahrádzajú finančnou kompenzáciou ani žiadnymi dodatočnými službami. 

Daň z ubytovania: 

Klient v deň nástupu hradí daň z ubytovania pre obec Nimnica, ktorá nie je započítaná v cenách doplatkov v cenníku. Platí sa na 
mieste vo výške stanovenej obcou Nimnica 0,80 eur/osoba/noc. Oslobodení od platenia dane z ubytovania sú: 

- držitelia preukazu ŤZP (ťažko zdravotne postihnutá osoba), pokiaľ sa ním preukážu 
- držitelia striebornej, zlatej alebo diamantovej Jánskeho plakety, pokiaľ sa preukážu príslušným preukazom 
 

Príplatky: 
 
Príplatok za neobsadené lôžko na 2-lôžkovej izbe je 20,- eur/osoba/noc a na apartmáne v Balnea Grand je 25,- eur/osoba/noc. 
Príplatok za ubytovanie v konkrétnom kúpeľnom dome alebo izbe na žiadosť klienta vopred (orientácia izby, poschodie, číslo izby, 
izby vedľa seba, balkón) je jednorazovo  25,- eur/osoba/pobyt.  
Príplatok za špeciálne požiadavky pri nástupe alebo počas pobytu (zmena izby, kúpeľného domu, orientácia izby, ) z podnetu klienta 
je jednorázovo 35,- eur/osoba. 
 

Kúpele Nimnica, a.s. si vyhradzujú právo na zmenu cien a obsah pobytov počas doby platnosti cenníka. Akýkoľvek nárok na zľavu je 
potrebné nahlásiť ešte pred platbou, jej spätné uplatnenie nie je možné. 
 

Typy ubytovania v jednotlivých kúpeľných domoch: 

Balnea Grand**** 
V budove Balnea Grand sú všetky izby 2-lôžkové. 
 
Dvojlôžkové izby klasik, lux, apartmán – izby sa nachádzajú v centrálnej budove, kde sa poskytujú liečebné procedúry i stravovanie, 
izby sú dvojlôžkové (postele s možnosťou spojiť na manželské), 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). Izby 
klasik sú bez balkóna. 
 
KD Salvator, Caritas, Veritas, Caritas II, Manín 
  
Dvojlôžkové izby lux – priestranné izby v KD Salvator na 1. poschodí, v izbe sociálne zariadenie, chladnička, terasa, TV SAT, telefón, 
trezor, pripojenie na internet 
Dvojlôžkové izby klasik – štandardné izby, v izbe sociálne zariadenie, chladnička, TV SAT, telefón, trezor, pripojenie na internet 
Jednolôžkové izby klasik – v izbe sociálne zariadenie, TV SAT, telefón, chladnička, trezor, pripojenie na internet 
 
KD Salus 
 
KD Salus je kompletne prerobený kúpeľný dom, trojpodlažný (prízemie a dve ďalšie podlažia), nie je v ňom výťah. 
 
Dvojlôžkové izby ekonomy - v izbe sociálne zariadenie, TV SAT, telefón, chladnička,  trezor, pripojenie na internet  
Jednolôžkové izby ekonomy – v izbe je umývadlo, TV SAT, telefón, chladnička, trezor, pripojenie na internet  


