
                RELAXAČNO - LIEČEBNÉ POBYTY 2015

ZDRAVIE -   cena 243,5 €/osoba/pobyt
Program je určený pre klientov, ktorý potrebujú proste  vypnúť.  Vychutnajte si
pobyt  v tatranskej  prírode  a zároveň  spravte  niečo  pre  svoje  zdravie.  Len
v našom  Sanatóriu  môžete  stráviť  týždeň  venovaný  oddychu,  relaxu,  športu  a
liečbe za rozumnú cenu.

WELLNESS TÝŽDEŇ     cena 281 €/osoba/pobyt
Ponúkame Vám stráviť  týždeň plný oddychu a relaxácie v tichom prostredí  na
predhorí  Belianskych  Tatier.  Využite  unikátnu  vysokohorskú  klímu  Tatranskej
Kotliny na načerpanie nových síl. Okolité lesné chodníky ponúkajú veľké množstvo
nenáročných trás na prechádzky a terénnu liečbu. 

WELLNESS VÍKEND  cena 113,5 €/osoba/pobyt
Ponúkame Vám stráviť  víkend plný oddychu a relaxácie v tichom prostredí  na
predhorí  Belianskych  Tatier.  Využite  unikátnu  vysokohorskú  klímu  Tatranskej
Kotliny na načerpanie nových síl. Okolité lesné chodníky ponúkajú veľké množstvo
nenáročných trás na prechádzky, terénnu liečbu alebo nordic walking.

Názov procedúry      Počet
ubytovanie HOTEL *** 3
polpenzia 3
relaxačný bazén 2
sauna 1
rašelinový zábal 1
klasická masáž  čiastočná 1
terénna liečba v prírode - individuálne denne

Názov procedúry      Počet
ubytovanie HOTEL*** 7
polpenzia 7
vstupná lekárska prehliadka 1
procedúry odporučené lekárom 10
terénna liečba v prírode - individuálne denne

Názov procedúry      Počet
ubytovanie HOTEL*** 7
polpenzia 7
vstupná lekárska konzultácia 1
relaxačný bazén 3
vírivé kúpele 2
parafínový obklad 1
rašelinový obklad 1
sauna 1
Oxygenoterapia 2
masáž chrbtice 2
terénna liečba v prírode - individuálne denne

Kúpele Sanatórium Tatranská Kotlina

Kúpeľný poplatok 1 €/osoba/noc.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.



KLIMATOTERAPIA     cena 269 €/osoba/pobyt
Program je špecializovaný a je určený pre klientov trpiacich na alergie. Klíma
Tatranskej Kotliny vďaka jej polohe má vysokohorský charakter, čo blahodarne
pôsobí na organizmus. Kombinácia prírodného prostredia, inhalácií, speleoterapie
a fototerapie  BIOPTRON vám pomôže podstatne obmedziť vaše zdravotné ťažkosti.
Využite  unikátnu  vysokohorskú  klímu  neporušenej  prírody  Tatranskej  Kotliny
a starostlivosť nášho odborného personálu.

STOP SENNEJ NÁDCHE    cena 344,5 €/osoba/pobyt
Program  je  špecializovaný a je  určený  pre  klientov  trpiacich  na  alergickú
nádchu. Terapia prebieha pomocou unikátnej metódy  RHINOLIGHT, čo je revolučne
nová  fototerapeutická  metóda  v kombinácií  zo  speleoterapiou a inhaláciami.
Aplikácia si vyžaduje iba niekoľko minút a je absolútne bezbolestná. Účinok je
rýchly a dlhodobý a zmierňuje väčšinu nepríjemných príznakov sennej nádchy.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 
SKonline s.r.o. - centrála, call centrum 
ČSA 434/29, 907 01 Myjava 
mobil: ++421 (0)949/771888
mobil: ++421 (0)905/986199
E-Mail: info@skonline.sk 

Názov procedúry      Počet
ubytovanie HOTEL*** 7
polpenzia 7
vstupná lekárska konzultácia 1
aplikácia BIOPTRON 5
inhalácia 7
skupinové dýchacie cvičenia 3
dýchacie cvičenia v Belianskej jaskyni 4
terénna liečba v prírode - individuálne denne

Názov procedúry      Počet
ubytovanie HOTEL*** 9
polpenzia 9
vstupná lekárska konzultácia 1
aplikácia RHINOLIGHT 5
inhalácia liečivou minerálnou vodou 8
dýchacie cvičenie v Belianskej jaskyni 4
terénna liečba v prírode - individuálne denne

mailto:info@skonline.sk


CENNÍK 2015
SENIOR

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 
SKonline s.r.o. - centrála, call centrum 
ČSA 434/29, 907 01 Myjava 
mobil: ++421 (0)949/771888
mobil: ++421 (0)905/986199
E-Mail: info@skonline.sk 

Kúpeľný poplatok 1 €/osoba/noc.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.

SENIOR VIKEND 70,00 €

 Počet
ubytovanie hotelového štandardu 3

polpenzia 3

vstupná lekárska konzultácia 1

terénna liečba v prírode - individuálne denne

fitnes, telocvičňa neobmedzene

SENIOR MINI 117,00 €

 Počet
ubytovanie hotelového štandardu 5
polpenzia 5
vstupná lekárska konzultácia 1
terénna liečba v prírode - individuálne denne
fitnes, telocvičňa neobmedzene

SENIOR KOMPLET 185,00 €
 Počet
ubytovanie hotelového štandardu 6
polpenzia 6
vstupná lekárska konzultácia 1
procedúry odporučené lekárom 10
terénna liečba v prírode - individuálne denne

fitnes, telocvičňa neobmedzene

SENIOR LUX 201,00 €
 Počet
ubytovanie APARTMÁN 6
polpenzia 6
vstupná lekárska konzultácia 1
procedúry odporučené lekárom 10
terénna liečba v prírode - individuálne neobmedzene

fitnes, telocvičňa neobmedzene

mailto:info@skonline.sk


CENNÍK 2015
UBYTOVANIE A STRAVA

min. 2 noci

Kategória

Dospelá osoba 
a dieťa od 12r./noc

Dieťa do 12r./noc

TURIST 9,00 € 6,50 €

HOTEL***
1/2
1/1

16,00 €
17,00 €

12 €

APARTMÁN
1/2
1/1

22,00 €
27,00 €

x

Ubytovanie TURIST: Na izbe je umývadlo, sprcha a toaleta sú na chodbe.
Ubytovanie v Študentskej izbe 3-15 osôb.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE: 
SKonline s.r.o. - centrála, call centrum 
ČSA 434/29, 907 01 Myjava 
mobil: ++421 (0)949/771888
mobil: ++421 (0)905/986199
E-Mail: info@skonline.sk 

Kúpeľný poplatok 1,00 €/osoba nad 18 r./noc.

Stravovanie HOTEL raňajky obed večera
Dospelá osoba a 
dieťa do 12 r.: 5,00 € 5,50 € 6,50 €
Dieťa do 12 r.: 3,80 € 4,00 € 5,00 €
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