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SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE  Turčianske Teplice, a.s.  – Zlaté kúpele Turčianske Teplice 
 

Rehabilitačný skupinový pobyt pre zamestnancov a rodinných 
príslušníkov  rezortu školstva 

Cenová ponuka pre klientov spoločnosti S.I.P. Piešťany – Ing. Jela Hložková 
ul. SNP 519, 039 01 Turčianske Teplice 

tel.: 0915 848 260, e-mail: hruskova@therme.sk 
www.therme.sk  
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CENOVÁ PONUKA  
 (platná od 7.1. – 30.4.2017; skupina min. 30 osôb v jednom termíne) 

 
PREVENTÍVNO - RELAXAČNÝ POBYT - špeciálna cenová ponuka „na mieru“ pre klientov cez mandátnu zmluvu SIP – Ing. Jela Hložková, 

Piešťany - školstvo 

S.I.P. ZIMNÝ RELAX (4 noci ) zahŕňa nasledovné služby:  
 

- 4 x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe – LD Veľká Fatra SUPERIOR**** 
župan a fén na vlasy sú súčasťou vybavenia izby  
- 4 x plná penzia formou švédskych stolov (začiatok večerou, koniec obedom, 
check-out do 10.00 h.) 
vyšetrenie / konzultácia 
- 3x Smaragdový kúpeľ – 30 min. bez zábalu  
- 1x Minerálny vaňový kúpeľ (20 min. + 10 min. zábal) 
- 1x Gabun - parafínový obklad (20 minút) 
- 2x Džibuti – parafangový obklad (20 min.) 
- 2x Zeus – klasická masáž čiastočná (15 min.) 
- 1x Herakles – športová masáž dolných končatín (15 min.) 

BONUSY EXTRA  
- 3x 2-hodinový vstup do areálu Spa&Aquapark (štandardná zóna cca 100 m od ubytovania)  
- grátis vstup do bazéna Olympic a do Fitness počas prevádzkových hodín  
- Wi-Fi na izbe, prístup na PC v Net Café grátis  
- Parkovanie pri liečebnom dome grátis 
- vybrané kultúrne a animačné podujatia grátis 
- zapožičanie spoločenských hier grátis  
- pitné kúry 

                 CENA NA OSOBU A POBYT v dvojlôžkovej izbe:           218,00 €   
Kúpeľný poplatok a daň z ubytovania mestu nie sú zahrnuté v cene a hradia sa na mieste.  
Pozn.:  

 Doplatok do jednoposteľovej izby je 25€ na osobu a noc k cene osoby v dvojlôžkovej izbe Superior. 

 Doplnkové služby – nápoje, uzatvorená spoločnosť, hudobný program počas uzavretej spoločnosti, 
prenájom spoločenskej miestnosti budú predmetom ďalšej dohody a nie sú zahrnuté v cenovej ponuke.  

Podmienky objednávania:  
1) špeciálnu ponuku je možné využiť  len ako uvedený balík, nie je možné zamieňať dané procedúry a služby v nej zahrnuté, 
ani ju kombinovať s inými zľavami a akciovými ponukami;  platí len pre dospelé osoby, pri minimálnom počte 30 osôb 
v jednom nástupnom termíne. V prípade nižšie počtu účastníkov pobytu si kúpele vyhradzujú právo cenu pobytu na osobu 
prehodnotiť a rozdiel v cene doúčtovať. 
2) Potvrdenie objednávky,  úhrada za pobyt  sa uskutočňuje v zmysle platných VOP na predfaktúru zaslanú zo strany 
kúpeľov, so splatnosťou 21 dní pred nástupom na pobyt. Ostatné podmienky rezervovania pobytov sa riadia platnými VOP 
spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. dostupnými na www.zlatekupele.sk  
3) ponuka platná na termíny od 7.1. – 30.4.2017 

4) objednávky je možné zasielať výhradne na e-mail hruskova@therme.sk 
a hruskovazuzana@therme.sk  alebo telefonicky 043/4913 865 s uvedením 
záujmu o pobyt s označením S.I.P. ZIMNÝ RELAX 
5) Pred zaslaním záväznej objednávky odporúčame vopred si preveriť dostupné ubytovacie kapacity. Procedúry na rámec 
pobytu dokúpené extra je možné garantovať len pri objednávke vopred, pri zakúpení na mieste môžu byť kapacity procedúr  
yypredané.  
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