
                            CENNÍK POBYTOV KÚPELE BRUSNO 2017

Liečebný pobyt do 10 nocí - osoba/noc nad 10 nocí - osoba/noc
1 lôžková izba 112,00 € 101,00 €
2 lôžková izba 99,00 € 89,00 €
Minimálny počet - 5 nocí

3 procedúry denne, voľný vstup do rehabilitačného bazéna, sauny a parného kúpeľa

Relaxačný pobyt do 10 nocí - osoba/noc nad 10 nocí - osoba/noc
1 lôžková izba 94,00 € 85,00 €
2 lôžková izba 81,00 € 73,00 €
Minimálny počet - 2 noci.

2 procedúry denne,  voľný vstup do rehabilitačného bazéna, sauny a parného kúpeľa

Senior pobyt do 10 nocí - osoba/noc nad 10 nocí - osoba/noc
1 lôžková izba 75,00 € 70,00 €
2 lôžková izba 65,00 € 60,00 €

3 procedúry denne, voľný vstup do rehabilitačného bazéna. 

Ponúkame Vám romantický pobyt nie len na Valentína, ale aj počas celého roka.
Pobyt pre dvoch cena - osoba/pobyt
2 lôžková izba 165,00 €
Deň nástupu podľa výberu

konzultáciu s lekárom, 4 liečebné procedúry

parného kúpeľa , whirlpoolu a rehabilitačného bazéna.

Víkendový pobyt cena - osoba/pobyt
1 lôžková izba 188,00 €
2 lôžková izba 162,00 €
Pobyt od piatku do nedele

konzultáciu s lekárom, 4 liečebné  procedúry, voľný vstup do rehabilitačného
 bazéna, sauny a parného kúpeľa
Procedúry:parafínový zábal, klasická masáž čiastočná, vírivý kúpeľ, perličková kúpeľ)

cena - osoba/pobyt

1 lôžková izba 231,00 €
2 lôžková izba 192,00 €
Pobyt od nedeľe do stredy

6 liečebných procedúr počas pobytu

BONUS: voľný vstup do sauny, parného kúpeľa, rehabilitačného bazéna, fitness

bezplatné parkovisko, bezplatné pripojenie na internet, 

bohatý kultúrny a spoločenský  program v rámci Liečebného domu Poľana

Pobyty nezahŕňajú daň z ubytovania 1€/osoba/noc

Pobyt obsahuje: ubytovanie, plnú penziu formou bufetu, vstupnú lekársku prehliadku, 

Pobyt obsahuje: ubytovanie, polpenziu formou bufetu, konzultáciu s lekárom, 

Minimálny počet - 3 nocí. Pobyt je určený pre osoby nad 55 rokov alebo ZŤP.
Pobyt obsahuje: ubytovanie, plnú penziu formou bufetu, vstupnú lekársku prehliadku, 

Pobyt pre 1 osobu zahrňuje: 2× ubytovanie, 2× polpenziu formou bufetu,

bonus: sekt pri príchode na izbu, romantická večera pri sviečkach, voľné vstupy do sauny, 

Pobyt obsahuje Na osobu: 2× ubytovanie, 2× polpenziu formou bufetu, 

MINI Relax (nedeľa - 
streda)

Pobyt zahŕňa na osobu:  3 x ubytovanie, 3x plná penzia formou bufetu, konzultácia s lekárom,



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 

mailto:info@skonline.sk
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