
Cenník - Liečebné pobyty  2017
platný od 1.1.2017 –23.12.2017 (zmena cien a služieb vyhradená)

Druh pobytu

Ceny na osobu a
pobyt, 

príp. noc v EUR

Liečebný dom  VEĽKÁ FATRA Liečebný dom AQUA **

Superior **** Štandard ***

MIMOSEZÓNA
7.1. – 31.5. 
1.11. –23.12.

SEZÓNA
1.6. – 31.10.
26.12.-6.1.

MIMOSEZÓNA
7.1. – 31.5. 

1.11. – 23.12.

SEZÓNA
1.6. – 31.10.
26.12.-6.1.

MIMOSEZÓNA
7.1. – 31.5. 

1.11. – 23.12.

SEZÓNA
1.6. – 31.10.
26.12.-6.1.

KLASIK – pre udržanie a zlepšenie zdravotného stavu (7 nocí)

 v 2-lôžkovej 
izbe

448,- € 497,- € 427,- € 476,- € 350,- € 378,- € 

 v 1-lôžkovej 
izbe

623,- € 672,- € 546,- € 595,- € 119,- € /pobyt
doplatok za neobsadené lôžko

v 2-lôžkovej izbe

HARMÓNIA TELA A DUŠE  – pre obnovenie rovnováhy (7 nocí)

 v 2-lôžkovej 
izbe

392,- € 441,- € 371,- € 420,- € 294,- €    322,- €

 v 1-lôžkovej 
izbe

567,- € 616,- € 490,- € 539,- € 119,- €/pobyt
doplatok za neobsadené lôžko

v 2-lôžkovej izbe

HARMÓNIA MINI – kratší liečebný pobyt pre zdravie a pohodu (4 noci)

 v 2-lôžkovej 
izbe

248,- € 276,- € 236,- € 264,- € 188,- € 208,- €

 v 1-lôžkovej 
izbe

348,- € 376,- € 304,- € 332,- € 68 €/pobyt
doplatok za neobsadené lôžko

v 2-lôžkovej izbe

REDUKČNÝ PROGRAM  ZLATÁ LÍNIA -  Strážte si svoju váhu zdravým životným štýlom.

7.1.- 23.12.2017 7 nocí 7 nocí 7 nocí

 v 2-lôžkovej 
izbe

595 ,- € 574 ,- € 497,- €

 v 1-lôžkovej 
izbe

770 ,- € 693 ,- € 616,- €

Cenník je platný od 1.1.2017 – 23.12.2017, zmena cien a služieb vyhradená. Ceny sú vrátane DPH (DPH je účtovaná v
zmysle platných právnych predpisov). Na mieste sa platí kúpeľný poplatok 1,05 € na osobu a noc Doplatok za apartmán
je 50 € na izbu a noc (v LD Veľká Fatra) k cene v 2-lôžkovej izbe. V prípade, že klient žiada ubytovanie jednej osoby na
dvojlôžkovej izbe, doplatok za neobsadené lôžko v LD Veľká Fatra je 33 € na osobu a noc. V prípade špeciálnych
požiadaviek (na konkrétne číslo a orientáciu izby na svetovú stranu) sa účtuje k cene pobytu doplatok 5 € na osobu a
noc. Kúpele si vyhradzujú právo upraviť cenu doplatku za izbu. Jednorazový poplatok za každú zmenu pridelenej izby z
podnetu  klienta  pri  požiadavke  uplatnenej  na  mieste  je  50  €  v  LD  Veľká  Fatra  a  20  €  v  LD  Aqua.  Vyšetrenia,
medikamentózna liečba a liečebné procedúry nad rámec pobytu nie sú zahrnuté v cene pobytu a môžu byť dokúpené
podľa platného cenníka. Poistenie (napr. úrazové, liečebných nákladov, poistenie storna a pod.) nie je zahrnuté v cene
pobytu. 



Cenník - Wellnes pobyty  2017
platný od 1.1.2017 – 23.12.2017 (zmena cien a služieb vyhradená)

Druh pobytu

Ceny na osobu
a pobyt, 

príp. noc v EUR

Liečebný dom  VEĽKÁ FATRA Liečebný dom AQUA **

Superior **** Standard***

MIMOSEZÓNA
7.1.–31.5. 
1.11.-23.12.

SEZÓNA
1.6. – 31.10.
26.12.-6.1.

MIMOSEZÓNA
7.1. – 31.5. 
1.11.–23.12.

SEZÓNA
1.6.-31.10.
26.12.-6.1.

MIMOSEZÓNA
7.1. – 31.5.2014 
1.11.–23.12.2014

SEZÓNA
1.6. - 31.10.
26.12.-6.1.

WELLNESS MINI – dáva smer zdravému životnému štýlu  (3 noci)

 v 2-lôžkovej 
izbe

228,- € 255,- € 219,- € 246,- € 159,- € 174,- €

 v 1-lôžkovej 
izbe

303,- € 330,- € 270,- € 297,- € 51,- € /pobyt
doplatok za neobsadené lôžko

v 2-lôžkovej izbe

IDEÁLNY POBYT –  vyskladaj si vlastný pobyt

1.1.2014 – 
6.1.2015

4 noci 7 nocí 4 noci 7 nocí 4 noci 7 nocí

 v 2-lôžkovej 
izbe

300,- € 483,- € 288,- € 462,- € 228,- € 364,- €

 v 1-lôžkovej 
izbe

400,- € 658,- € 356,- € 581,- € 17,- € /osobu a noc
doplatok za neobsadené lôžko

v 2-lôžkovej izbe

Cenník je platný od 1.1.2017 – 23.12.2017, zmena cien a služieb vyhradená. Ceny sú vrátane DPH (DPH je účtovaná v
zmysle platných právnych predpisov). Na mieste sa platí kúpeľný poplatok 1 € na osobu a noc. V prípade, že klient žiada
ubytovanie jednej osoby na dvojlôžkovej izbe, doplatok za neobsadené lôžko v LD Veľká Fatra je 33 € na osobu a noc.
Doplatok za  apartmán  je  50 € na izbu a noc (v  LD Veľká Fatra)  k cene v 2-lôžkovej  izbe.  V prípade špeciálnych
požiadaviek (na konkrétne číslo a orientáciu izby na svetovú stranu) sa účtuje k cene pobytu doplatok 5 € na osobu a
noc. Kúpele si vyhradzujú právo upraviť cenu doplatku za izbu. Jednorazový poplatok za každú zmenu pridelenej izby z
podnetu  klienta  pri  požiadavke  uplatnenej  na  mieste  je  50  €  v  LD  Veľká  Fatra  a  20  €  v  LD  Aqua.  Vyšetrenia,
medikamentózna liečba a liečebné procedúry nad rámec pobytu nie sú zahrnuté v cene pobytu a môžu byť dokúpené
podľa platného cenníka. Poistenie (napr. úrazové, liečebných nákladov, poistenie storna a pod.) nie je zahrnuté v cene
pobytu. 

ZĽAVY Z POBYTOV:
Pri všetkých pobytoch od 14 nocí a viac – ZĽAVA 15% z celkovej ceny pobytu.
Pri všetkých pobytoch od 21 nocí a viac  - ZĽAVA 20% z celkovej ceny pobytu.

Pri pobytoch KLASIK a HARMÓNIA od 14 nocí a viac sú možné nasledovné

EXKLUZÍVNE BONUSY:
• denne 2-hod. vstup do SPA & AQUAPARKU grátis
• pri pobyte 21 nocí získavate 1 deň grátis

Pozn.: Uvedené bonusy sa nekombinujú s vyššie uvedenými zľavami – uplatňuje sa bonus alebo vyššie uvedené zľavy.



KLASIK
Komplexný kúpeľný liečebný pobyt zameraný
na liečbu ochorení podľa indikácií našich
kúpeľov. Odporúčaná dĺžka pobytu je 2-3
týždne. Minimálna dĺžka pobytu je 1 týždeň.
8–dňový pobyt zahŕňa:
• 7x ubytovanie
• 7x plnú penziu
• vstupné vyšetrenie u lekára
Procedúry počas pobytu:
• individuálny liečebný program
(18 procedúr na základe odporučenia lekára
– termálne minerálne kúpele, vodoliečba,
teploliečba, elektroliečba, masáže, liečba
svetlom, laserom, skupinová a individuálna
rehabilitácia a iné)
Grátis
 • voľný vstup do bazéna Olympic a do Fitness 
počas prevádzkových hodín

HARMÓNIA 
Liečebno-preventívny pobyt zameraný na
znovuzískanie telesnej i duševnej rovnováhy,
na prevenciu a liečbu civilizačných ochorení.
Odporúčaná dĺžka pobytu je 1-2 týždne.
Minimálna dĺžka pobytu je 1 týždeň.
8-dňový pobyt zahŕňa:
• 7x ubytovanie
• 7x polpenziu
• vyšetrenie / konzultáciu u lekára
Procedúry počas pobytu:
• individuálny liečebný program (12 liečebných
procedúr na základe odporučenia lekára
– termálne minerálne kúpele, vodoliečba,
teploliečba, elektroliečba, masáže, liečba
svetlom, laserom, skupinová a individuálna
rehabilitácia a iné)
Grátis 
• voľný vstup do bazéna Olympic a do Fitness počas
prevádzkových hodín

HARMÓNIA MINI
Kratší liečebno-preventívny pobyt zameraný
na znovuzískanie telesnej i duševnej rovnováhy, 
dĺžka pobytu 5 dní.
5-dňový pobyt zahŕňa:
• 4x ubytovanie
• 4x polpenziu
• vyšetrenie / konzultáciu u lekára
Procedúry počas pobytu:
• individuálny liečebný program (8 liečebných
procedúr na základe odporučenia lekára
– termálne minerálne kúpele, vodoliečba 
teploliečba, elektroliečba, masáže, liečba svetlom, 
laserom, skupinová a individuálna
rehabilitácia a iné)
Grátis 
• voľný vstup do bazéna Olympic a do Fitness počas
prevádzkových hodín

REDUKČNÝ PROGRAM
Špeciálny liečebný pobyt zameraný na 
naštartovanie funkcií v tele, ktoré optimalizujú 
telesnú hmotnosť a formujú postavu, pomocou 
špeciálneho diétneho programu, vhodnej 
kombinácie procedúr a pohybovej aktivity. 

8-dňový pobyt zahŕňa: 
7 x ubytovanie
7 x plná penzia - špeciálny program stravovania s 
cieľom optimalizácie telesnej hmotnosti
lekárska konzultácia  s analýzou  telesného typu, 
meraním telesnej hmotnosti, percentom a 
množstvom tuku v tele, percentom a množstvom 
svalovej hmoty, stanovením metabolického veku, 
BMI, stanovením ideálnej telesnej hmotnosti, 
stupňom obezity za účelom predpisu optimálnej 
zostavy procedúr, pohybovej aktivity a programu 
stravovania
konzultácia s asistentkou výživy
konzultácia s fitness trénerom
denne meranie parametrov telesnej hmotnosti s 
konzultáciou
Individuálny liečebný program (15 liečebných 
procedúr  na základe predpisu lekára s ohľadom na 
zdravotný stav z oblasti vodoliečby, teploliečby, 
oxygenterapie, masáží, elektroliečby, skupinového i 
individuálneho telocviku, minerálnych termálnych 
kúpeľov, Nordic Walking...)
Trikrát za pobyt  Bodyforming – špeciálna masáž na
formovanie postavy so zábalom (110 min. - masáž 
celého tela špeciálnym olejom s následným 
zábalom do fólie a masírovaním masážnou kefou)
Procedúry: 7 x SPA & AQUAPARK (2-hod. vstup)
Grátis: voľný vstup do bazéna Olympic a do Fitness 
pod dohľadom fitness trénera

Náš tip:
• Odporúčaná dĺžka pobytu je 2-3 týždne
• Možnosť  zakúpiť  si  procedúry  z ponuky

Vitálneho  sveta  v kombinácii  so  vstupom
do  SPA&AQUAPARKU  za  zvýhodnenú
cenu  z kategórie  A   (procedúra  čerpaná
v rámci vstupu do SPA&AQUAPARKU)

• Pre zvýraznenie zoštíhľujúceho efektu (pri
opakovaní  min.  5x  )  možnosť  dokúpiť  si
procedúry  Body  Forming.

ZĽAVY Z POBYTOV:
Pri všetkých pobytoch od 14 nocí a viac –
ZĽAVA 15% z celkovej ceny pobytu.

Pri všetkých pobytoch od 21 nocí a viac  -
ZĽAVA 20% z celkovej ceny pobytu.

Pri pobytoch KLASIK a HARMÓNIA
od 14 nocí a viac sú možné nasledovné

EXKLUZÍVNE BONUSY:
• denne 2-hod. vstup do SPA & AQUAPARKU
grátis
• pri pobyte 21 nocí získavate 1 deň grátis

Pozn.: Uvedené bonusy sa nekombinujú s vyššie 
uvedenými zľavami – uplatňuje sa bonus alebo 
vyššie uvedené zľavy.



WELLNESS MINI
Preventívny pobyt založený na zdravom životnom 
štýle pre všetkých, ktorí si chcú dobre oddýchnuť a 
urobiť niečo pre svoje zdravie.

4-dňový pobyt zahŕňa:
• 3x ubytovanie
• 3x plnú penziu
• vyšetrenie / konzultáciu
Procedúry počas pobytu:
• 1x Lazuritový perličkový kúpeľ
• 1x Špeciálna masáž
• 1x Zeus - klasická masáž čiastočná
SPA & AQUAPARK:
• 1x 3-hod. vstup do SPA & AQUAPARKU
• 1x Bylinková parná sauna
Grátis 
• voľný vstup do bazéna Olympic a do Fitness počas
prevádzkových hodín

IDEÁLNY POBYT 

5 alebo 8 – dňový pobyt zahŕňa:
4/7 x ubytovanie, 4/ 7x polpenziu, vyšetrenie/ 
konzultácia, 

• 4 alebo 6  procedúr po konzultácii u lekára 
predpísané lekárom zo škály štandardných 
procedúr 

• 4 procedúry si vyberáte sami z každej 
skupiny max. jednu procedúru ( vyberáte zo skupiny
1, 2, 3 a 6 ), alebo 6 procedúr si vyberáte sami 
z každej skupiny max. jednu procedúry (vyberáte zo
skupiny 1,2,3,4,5,6)
Grátis 
• voľný vstup do bazéna Olympic a do Fitness počas
prevádzkových hodín

Procedúry na výber:
• Kúpele: 1.SKUPINA
• a/ Bahenný  vaňový kúpeľ + zábal 
• b/ Rašelinový vaňový kúpeľ + zábal 
• c/ Bylinný vaňový kúpeľ + zábal 
• Masáže : 2.SKUPINA
• a/  Zeus – klasická masáž celotelová .
• b/ Artemis – lymfomasáž horných končatín,

dolných končatín alebo tváre 
• c/  Thajská masáž tradičná  NUAD THAI 30

min. 
Vodoliečba: 3.SKUPINA

• a/ Poseidon -  masáž pod vodou 
• b/ Turmalín Scoth  - škótsky strek
• b/ Whirpool 

Pohybové procedúry: 4. SKUPINA
• a/  Skupinový kolektívny telocvik  – 

pohybové cvičenie  
• b/  Cvičenie Fit lopty 
• c/  Aquavalz  - cvičenie vo vode 20 min. 

Saunový svet : 5. SKUPINA
• a/  Saunový svet / fínska + infrasauna /
• b/  Bylinková parná sauna 60 min.  
• c/   Rasul 60 min. 

Rôzne: 6. SKUPINA 
• a/ Džibuty – parafangový obklad.
• b/ Brasil oxygen  -oxygenoterapia 
• c/ Lesotho – celotelový CO2 zábal 

UBYTOVANIE v liečebných domoch:
VEĽKÁ FATRA**** „modernosť na najvyššej 
úrovni“
VEĽKÁ FATRA*** „komfort, ktorý si užijete“
AQUA** „ekonomické riešenie pre Vás“

STRAVOVANIE
Pre ubytovaných hostí  v LD Veľká Fatra a LD
Aqua podávame raňajky, obedy a večere formou
švédskych  stolov.  V  prípade  pobytov  s
polpenziou  je  možnosť  doplatiť  si  plnú  penziu
ako súčasť pobytu nasledovne: • dospelá osoba:
3 €/obed

CHECK IN / CHECK OUT
Pobyt sa začína v nástupný deň po 12.00 hod. 
pri plnej penzii obedom do 13.30 h., pri polpenzii
po  14.00 hod. večerou do 18.30 h.
Pobyt končí v deň odchodu raňajkami do 
10.00 hod.


