
Názov pobytu KLASIK 2017
Komplexný all inclusive pobyt.

Kúpeľný hotel: PALACE*** Pobyt obsahuje:
Dĺžka prenocovaní: 7 nocí a viac Ubytovanie: podľa typu izby

Strava:
Procedúry: 3 procedúry/ deň po doporučení lekára

vstupná lekárska prehliadka
výstupná lekárska konzultácia

Typ izby: Mimo sezóna Hlavná sezóna
ŠTANDARD Jednolôžková izba 60 € 62 €

Dvojlôžková izba 53 € 55 €

Apartmán dvojlôžkový 57 € 59 €

Apartmán štvorlôžkový 54 € 56 €

RETRO Dvojlôžková izba                                50 € 52 €

EKONOMY Jednolôžková izba 43 € 45 €

Dvojlôžková izba 41 € 43 €

Cena neobsahuje daň z ubytovania mestu Sliač 0,60€ na osobu/ deň pobytu.

Zľava -1€/izba/ noc pri izbe bez balkóna.

Zľavy a zvýhodnenia:

plná penzia 

Ceny sú uvedené na osobu / lôžko / noc a obsahujú 0% DPH.

Špeciálna zľava za dĺžku pobytu: 14 nocí za cenu 13 nocí, 21 nocí za cenu 19 nocí.



Názov pobytu RELAX 2017
Doprajte si v krátkom čase harmóniu tela a duše.

Pobyt obsahuje:
Kúpeľný hotel: PALACE*** Ubytovanie: podľa typu izby
Počet prenocovaní: 5 nocí a viac Strava:

Procedúry: 2 procedúry/ deň podľa odporučenia lekára
vstupná lekárska prehliadka
výstupná lekárska konzultácia

Typ izby: Mimo sezóna Hlavná sezóna
ŠTANDARD Jednolôžková izba 54 € 56 €

Dvojlôžková izba 47 € 49 €

Apartmán dvojlôžkový 51 € 53 €

Apartmán štvorlôžkový 48 € 50 €

RETRO Dvojlôžková izba                                44 € 46 €

EKONOMY Jednolôžková izba 37 € 39 €

Dvojlôžková izba 35 € 37 €

Cena neobsahuje daň z ubytovania mestu Sliač 0,60€ na osobu/ deň pobytu.

Zľava -1€/izba/ noc pri izbe bez balkóna.

Zľavy a zvýhodnenia:

polpenzia 

Ceny sú uvedené na osobu / lôžko / noc a obsahujú 0% DPH.

Špeciálna zľava za dĺžku pobytu: 14 nocí za cenu 13 nocí, 21 nocí za cenu 19 nocí.



Názov pobytu OCHUTNÁVKA KÚPEĽOV 2017
Vyberte si procedúry podľa vlastnej chuti.

Kúpeľný hotel: PALACE *** Pobyt obsahuje:
Počet prenocovaní: 3 noci a viac Ubytovanie: podľa typu izby

Strava: polpenzia 
Procedúry: vstupná lekárska konzultácia

*1 procedúra na deň podľa vlastného výberu

Bonus: 1 x vstup do rehabilitačného bazéna na 1 hodinu/ osoba/ pobyt

Typ izby: Mimo sezóna Hlavná sezóna
ŠTANDARD Jednolôžková izba 50 € 52 €

Dvojlôžková izba 43 € 45 €

Apartmán dvojlôžkový 47 € 49 €

Apartmán štvorlôžkový 44 € 46 €

RETRO Dvojlôžková izba                                40 € 42 €

EKONOMY Jednolôžková izba 33 € 35 €

Dvojlôžková izba 31 € 33 €

Cena neobsahuje daň z ubytovania mestu Sliač 0,60€ na osobu/ deň pobytu

Zľava -1€/izba/ noc pri izbe bez balkóna.

Zľavy a zvýhodnenia:

*Procedúry na výber:
minerálna vaňa + zábal 1x
minerálny bazén sedací + zábal 1x
biovak - suchý uhličitý kúpeľ 1x
plynová injekcia 1x
masáž klasická - čiastočná 1x
soľná jaskyňa 1x

Ceny sú uvedené na osobu / lôžko / noc a obsahujú 0% DPH.

Špeciálna zľava za dĺžku pobytu: 14 nocí za cenu 13 nocí, 21 nocí za cenu 19 nocí.



Názov pobytu VÍKEND 2017 (aj počas týždňa)
Krátky relaxačný pobyt. Urobte si víkend aj počas týždňa.

Pobyt obsahuje:
Kúpeľný hotel: PALACE*** Ubytovanie: podľa typu izby
Počet prenocovaní: 2 noci a viac Strava: polpenzia 

Procedúry: 1 x biovak, 1 x klasická masáž čiastočná,
1 x  minerálny bazén, 1 x rehabilitačný bazén, 
1 x plynová injekcia, 1 x soľná jaskyňa.

Typ izby: Mimosezóna Hlavná sezóna
ŠTANDARD Jednolôžková izba 60 € 62 €

Dvojlôžková izba 57 € 59 €

Apartmán dvojlôžkový 59 € 61 €

Apartmán štvorlôžkový 58 € 60 €

Cena neobsahuje daň z ubytovania mestu Sliač 0,60€ na osobu/ deň pobytu.

Zľava -1€/izba/ noc pri izbe bez balkóna.

Možnosť predĺženia pobytu - pri pobyte na 3 noci a viac: každá ďalšia noc s 3 € zľavou z ceny na osobu/ noc.
Pre tento pobyt neplatia iné zľavy.

Ceny sú uvedené na osobu / lôžko / noc a obsahujú 20% DPH.



Názov pobytu Kúpele a pulz srdca 2017
Servisná prehliadka Vášho organizmu. Všetky vyšetrenia na jednom mieste vyhodnotené odborníkmi.

Kúpeľný hotel: PALACE *** Pobyt obsahuje:
Počet prenocovaní: 4 noci Ubytovanie: podľa typu izby Strava: polpenzia 

Procedúry: 1 x minerálna vaňa + zábal, 3 x plynové injekcie,
1 x biovak, 1 x klasická masáž čiastočná- chrbtová zostava,

Bonus: 2 vstupy do rehabilitačného bazéna na 1 hodinu/ osoba/ pobyt.
Lekárske vyšetrenie: vstupné lekárske vyšetrenie,

echokardiografia úplná, artériografia,
výstupná lekárska konzultácia.

Diagnostika: EKG,denná kontrola krvného tlaku a hmotnosti .
Laboratórne vyšetrenia: KO, sedimentácia, pečeňové testy (ALT, AST, GMT, bilirubín),

obličkové testy (urea, kreatinín),minerály (natrium, kalium),
lipidy (celkový cholesterol, triglyceridy), vyšetrenie enzýmov.
U klientov užívajúcich Warfarín sa realizuje aj INR test na zrážanie krvi.

Typ izby: Celosezónne
ŠTANDARD Jednolôžková izba 74 €

Dvojlôžková izba 67 €

Apartmán dvojlôžkový 71 €

Cena neobsahuje daň z ubytovania mestu Sliač 0,60€ na osobu/ deň pobytu.

Zľava -1€/izba/ noc pri izbe bez balkóna.
Ceny sú uvedené na osobu / lôžko / noc a obsahujú 0% DPH.



Hotelový cenník pre rok 2017 

Kúpeľný Hotel PALACE  ***

Typ izby: Celosezónne
ŠTANDARD Jednolôžková izba 40 €

Dvojlôžková izba 57 €

Apartmán dvojlôžkový 61 €

Apartmán štvorlôžkový 81 €

RETRO Dvojlôžková izba 46 €

EKONOMY Jednolôžková izba 20 €

Dvojlôžková izba 32 €

Cena neobsahuje daň z ubytovania mestu Sliač 0,60€ na osobu/ deň pobytu.

Cena zahŕňa ubytovanie s raňajkami. 

Stravu a procedúry je možné doobjednať.

Mobilná prísteľka na vybraných druhoch izieb zdarma.

Zľava -1€/izba/ noc pri izbe bez balkóna.

Ceny sú uvedené na izbu / noc a obsahujú 20% DPH.

Informácie o prípadných doplatkoch nájdete v časti "Všeobecné informácie."



Cenník procedúr 2017 Cenník je platný od 1.1. do 31.12.2017

Liečebná procedúra Čas trvania Cena
Hydroterapia
Whirlpool + zábal 15 + 15 min 8,00 €
Vírivý kúpeľ dolných končatín 10 min. 5,00 €
Podvodná masáž celotelová 15 min. 12,00 €
Fínska sauna + kľudový režim (max. 4 osoby) 60 min. + 30 min. ** 12,00 € .
Šliapací kúpeľ dolných končatín 10 min. 5,00 €
Perličkový kúpeľ vaňový neminerálny + zábal 15 min. + 15. min. 8,00 € .

Balneoterapia
Minerálna vaňa -sedací kúpeľ vaňový + zábal 15 min. + 15 min. 5,00 € .
Minerálna vaňa aroma -sedací kúpeľ vaňový + zábal 15 min. + 15 min. 6,00 € .
Minerálna vaňa Bischofit - sedací kúpeľ vaňový s Bischofitom + zábal 15 min. + 15 min. 6,50 €
Minerálny bazén -sedací kúpeľ bazénový + zábal 30 min. + 15 min. 5,50 € .
Rehabilitačný bazén - cvičenie s fyzioterapeutom (min. 4 osoby) 30 min. 7,00 €
Rehabilitačný bazén - liečebné plávanie - doobedné hodiny 30 min. 2,00 €
Rehabilitačný bazén - liečebné plávanie - poobedné hodiny 60 min. 3,00 € .
Inhalácia s minerálnou vodou 10 min. 4,00 €

Teplotná terapia
Rašelinový zábal 20 min. 7,00 €
Parafínový zábal 15 min. 6,00 €

Fyzioterapia
Plynová injekcia z prírodného zdroja 5 min. 3,00 €
Masáž klasická - čiastočná 15 min. 7,00 € .
Masáž klasická - celotelová 40 min. 18,00 € .
Reflexná masáž chodidiel 25 min. 12,00 €
Reflexná masáž 20 min. 9,00 €
Liečebná telesná výchova individuálna 30 min. 9,00 €
Liečebná telesná výchova skupinová 30 min. 4,00 €
Dychová gymnastika (max. 2 osoby) 30 min. 9,00 €
Lymfomasáž čiastočná - kombinovaná - prístrojová* 25 min. + 25 min. 12,00 €
BIOVAK - suchý uhličitý kúpeľ 45 min. 5,00 € .
Vákuopres 20 min. 6,00 €
Fitness 60 min. 2,00 € .
Fitball 20 min. 5,00 €
Stacionárny bicykel 30 min. 1,00 €



Soľná jaskyňa 45 min. 3,00 € .
Nordic Walking (min. 4 osoby) 30 min. 5,00 €
Muzikoterapia (min. 4 osoby) 30 min. 2,00 €

Elektroliečba
Solux* 10 min. 5,00 €
Ulticare* 20 min. 6,00 €
Pamatron* 15 min. 6,00 €
Ultrazvuk* 5 min. 6,00 €
Biolampa* 10 min. 5,00 €
Magnekon* 20 min. 6,00 €
Hydrogalvan* 15 min. 6,00 €
Diatermia* 10 min. 6,00 €
Diadynamické prúdy* 10 min. 6,00 €
Ionomodulátor* 10 min. 6,00 €
Bioptron* 10 min. 5,00 €

Odborné lekárske vyšetrenia
Odborná lekárska konzultácia 7,00 €
Komplexné lekárske vyšetrenie 25,00 €
Kontrolné lekárske vyšetrenie - pohovor 9,00 €
Laboratórne vyšetrenie základné 13,00 €
Laboratórne vyšetrenie rozšírené 38,00 €
Ergometrické záťažové vyšetrenie 35,00 €
Elektrokardiografické vyšetrenie 15,00 €
Echokardiografia - čiastočná 25,00 €
Echokardiografia - komplexná 40,00 €
Artériografické vyšetrenie 25,00 €
Kontrola krvného tlaku 2,00 €

Iné
Permanentka na procedúry v hodnote 20 eur 18,00 €
Permanentka na procedúry v hodnote 30 eur + konzultácia s lekárom 27,00 €
Permanentka na procedúry v hodnote 50 eur + konzultácia s lekárom 45,00 €

Ceny sú uvedené pre 1 osobu. * Liečebná procedúra je viazaná na lekársky predpis.
Ceny obsahujú 20% DPH. ** Cena je za saunu.

V piatok, sobotu a nedeľu sú poskytované len vybrané 
Procedúry je potrebné rezervovať telefonicky z dôvodu ich časovania.
Všetky procedúry sú voľnopredajné, okrem procedúr označených hviezdičkou.

procedúry označené bodkou (.) .



Čas a miesto poskytovania liečebných procedúr
Otváracie hodiny Kúpeľného domu I a II.
Pondelok - piatok 7:30 - 19:00 
Sobota 7:30 - 19:00
Nedeľa 10:00 - 19:00

V piatok, sobotu a nedeľu sú poskytované len vybrané procedúry označené bodkou (.) . 
Objednávanie a časovanie procedúr je realizované v Kúpeľnom dome I.
Pre verejnosť sa odporúča telefonická rezervácia procedúr vopred, z dôvodu časovania procedúr.

Zľavy
Klient ZŤP, klient nad 60 rokov, klient kúpeľov, okrem odborných vyšetrení 5%
Zľavy nie je možné kumulovať!

Posledné vstupy:
1 hodina pred koncom otváracej doby.
Fínska sauna - posledný vstup o 17:30 hod.



Všeobecné informácie  1 / 3
Cenník je platný od 1.1.2017

Kategória izieb:
ŠTANDARD zrekonštruovaná izba s príslušenstvom, vybrané izby s balkónom 
RETRO
EKONOMY nezrekonštruovaná izba bez príslušenstva (sociálne zariadenie umiestnené na chodbe)

Izby ŠTANDARD a RETRO (s balkónom) majú toaletu, sprchu, alebo vaňu, TV, chladničku, rádio, telefón, zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci. 
Izby RETRO (bez balkóna) majú toaletu, sprchu alebo vaňu, TV, zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.
Izby EKONOMY majú umývadlo, TV, zdravotnícku signalizáciu prvej pomoci.

Kúpele si vyhradzujú právo na zmenu ceny.

Doplatky a príplatky:
Neobsadené druhé lôžko na dvojposteľovej izbe  + 25% z ceny pobytu
Detská postieľka 10 €/ pobyt
Presťahovanie z dôvodu na strane klienta 10 €
Parkovanie (non stop monitorované kamerovým systémom) 1,50 €/ deň
Rezervácia vybranej izby 30 € /izba/ pobyt
Neskoré uvoľnenie izby (check out): 20 €
Mobilná prístelka na vybraných druhoch izieb. Zdarma
Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko Zdarma
Dieťa od 3 do 18 rokov na prísteľke Zdarma, strava s 30% zľavou pri polovičnej porcii, ak nie je v pobyte uvedené inak.
Dieťa od 3 do 18 rokov na pevnom lôžku Ubytovanie hradené v plnej výške v zmysle hotelového ubytovania, strava s 30% zľavou 

pri polovičnej porcii, ak nie je v pobyte uvedené inak.
Liečebné procedúry a kúpeľné pobyty sú poskytované len osobám starším ako 18 rokov.

Ubytovanie:
Ubytovanie od (check in): 14:00 hod.
Uvoľnenie izby do (check out): 10:00 hod.
Neskoré uvoľnenie izby *: do 16:00 hod.
* Uvedenú službu je možné poskytnúť len v prípade dostupnosti danej izby za poplatok. Výška uvedená v sekcii doplatky a príplatky.

Sezónnosť:
Hlavná sezóna 1.5.2017 - 31.10.2017
Mimosezóna 1.1.2017 - 30.4.2017 a 1.11.2017 - 31.12.2017

nezrekonštruovaná izba s príslušenstvom, vybrané izby s balkónom

Ceny neobsahujú daň z ubytovania mestu  Sliač 0,60€ na osobu/ deň pobytu.



Stravovanie:
Jedáleň pre samoplatcov 5,50 € raňajky - bufetový stôl

5,50 €

Plná penzia: raňajky, obed, večera
Polpenzia: raňajky, večera
Pri zmene stravovania z plnej penzie na polpenziu -3€ z ceny ošetrovacieho dňa.
Pri výmene večere za obed doplatok 1€ za každý ošetrovací deň (platí pri polpenzií).
Pitný režim je zabezpečný pri každom type stravovania.
Diétny  režim je možné konzultovať s diétnou sestrou.
Zmena stravovania/ jedálne v rámci pobytových balíčkov: +3€/ osoba/ noc, -3€/ osoba/ noc.

Liečebné procedúry:
Liečebné procedúry sa poskytujú v Kúpeľnom dome I. a II. v pondelok - sobotu. 
V nedeľu a vo sviatok sa poskytujú iba vybrané liečebné procedúry.
Kúpeľné domy sú vzdialené 250m od KH Palace***.

Lekárska starostlivosť:
Liečebné procedúry doporučuje lekár na základe zdravotného stavu pacienta, pokiaľ v pobyte nie sú procedúry presne stanovené.
Kontrolné vyšetrenie je realizované pri pobytoch dlhších ako 14 dní.
V kúpeľoch je 24-hodinová lekárska služba.
Pre lepšiu diagnostiku zdravotného stavu alebo pre prípad nečakaného zhoršenia zdravotného stavu odporúčame doniesť si so sebou 
zdravotnú dokumentáciu.

Za objednané a klientom nevyčerpané služby z dôvodov na strane klienta nie je kúpeľmi poskytovaná žiadna finančná náhrada.

Ostatné:
Kúpele akceptujú rezervácie v písomnej a telefonickej forme. Rezervácie sa potvrdzujú len v písomnej forme (fax, e-mail, pošta).
Domáce zvieratá nie sú povolené.
Kúpele akceptujú platobné karty: Maestro, MasterCard, VISA, Diners Club, JCB International, ZBK
Partneri: Le Cheque Dejeuner: univerzálny darčekový kupón CADHOC, CADHOC Relax, 

Dovolenkový kupón CHEQUE VACANCES, zdravotný kupón CHEQUE MEDICAL
Sphere, Edenred (TICKET MULTI)

Služby kúpeľného hotela Palace***
24 - hodinová služba recepcie 24 - hodinová lekárska služba
signalizácia prvej pomoci na každej izbe centrálny depozit
wi-fi zóna na recepcii hotela a vo vybraných izbách internetová čitáreň v kaviarni hotela
knižnica požičovňa bicyklov
biliard stolný tenis
spoločenské hry kaviareň
práčovňa transfery
kaderníctvo, kozmetika

obed, večera - výber z 4 menu + šalátový bar + nápoj
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