
Cenník 2014 - Kúpele Vyšné Ružbachy 
Liečebný kúpeľný pobyt 

Minimálna dĺžka pobytu  7 dní = 6 prenocovaní.

Komplexný liečebný pobyt Mimo sezóna Hlavná sezóna

Cena na osobu/noc
15.01.-15.06.
15.09.-23.12.

02.01.- 15.01.
15.06.– 15.09.

Spa Grand Hotel Strand****

Jednolôžková izba 84 € 99 €

Dvojlôžková izba 74 € 79 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 84 € 89 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový mezonet 84 € 89 €

Apartmán rodinný trojlôžkový mezonet 69 € 74 €

Apartmán rodinný štvorlôžkový mezonet 64 € 69 €

Apartmán rodinný VIP štvorlôžkový mezonet 64 € 69 €

Švajčiarske domčeky***

Jednolôžková izba 39 € 44 €

Dvojlôžková izba 35 € 39 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 40 € 44 €

Travertín *** comfort

Dvojlôžková izba 35 € 39 €

Dvojlôžková izba 31 € 35 €

TOP PONUKA : 14. a 21. NOC ZDARMA.

Ceny sú uvedené pre 1 os. / 1 prenocovanie v € ;

Cena zahŕňa:

•Ubytovanie - Spa Grand Hotel Strand****, Švajčiarske domčeky***, Travertín ***, 
Travertín **,
Príchod –   Check in od 14:00 hod. (večera)
Odchod –   Check out do 12:00 hod. (obed)

•Stravovanie
Zdravý stravovací program pod dohľadom dietológa zahŕňa plnú penziu (raňajky a večera 
formou bufetových stolov, obed výber  z 3 menu). Diétna strava v prípade odporúčania 
Vášho lekára

•Lekár  zdravotná starostlivosť a vyšetrenia
1. Vstupná lekárska konzultácia  spojené s návrhom individuálneho liečebného programu
2. Kontrolné lekárske vyšetrenie – minimálne od 14 dňového pobytu
3. Výstupné lekárske vyšetrenie, písomná lekárska správa s odporúčaniami ďalšieho 
liečebného režimu,minimálne od 14 dňového pobytu
4. 24 – hodinová sesterská služba na JIS
5. 24 – hodinová služba lekára na JIS
6. V prípade zdravotnej kontraindikácie niektorej liečebnej procedúry lekár predpíše 
adekvátnu zostavu šetrnejších liečebných procedúr

•Liečebné procedúry
- Hydroterapia
- Balneoterapia
- Fyzioterapia
- Teplotná terapia
- Psychoterapia
- Elektroliečba



•Odborné lekárske vyšetrenia
Váš lekár pripraví podľa predpisu individuálny liečebný balneorehabilitačný program 
zahrňujúci v priemere 3x liečebná procedúra / 1 prenocovanie + 1x liečebná procedúra 
zdarma (pitná procedúr). 
V pondelok až piatok sa poskytuje 3x liečebná procedúra v pracovný deň, v sobotu 2x 
liečebná procedúra. 
V priemere 1 týždeň = 17 liečebných procedúr + 7 zdarma (pitná procedúra).
Liečebné procedúry sa neposkytujú v nedeľu a počas štátnych sviatkov. Liečebný 
balneorehabilitačný program je zostavený takým spôsobom, aby zodpovedal zdravotnému 
stavu klienta a zahŕňal optimálny výber z viac ako 45 liečebných procedúr poskytovaných 
v kúpeľoch Vyšné Ružbachy.
•iba Strand - celodenný vstup na termálny bazén IZABELA 34°C
•iba Strand - celodenný vstup do thermal wellness: thermal jacuzzi, parná bylinná sauna, 
suchá fínska sauna, infra sauna, ochladzovací minerálny bazén, masážne trysky, solárium
•iba Strand - parkovanie osobného auta - strážené

Ceny zahŕňajú DPH (0%). Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych 
predpisov o zákonom stanovenú sadzu DPH.
Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Kúpele vyžiadajú jeho platbu v zákonom 
stanovenej výške pri príchode klienta na recepciách hotelov.

•Doplatok za neobsadené lôžko je 25% z ceny na osobu / prenocovanie.
•Na hotelovú prístelku sa nevzťahuje cena pobytového balíka.
•Cena za hotelovú prístelku – podľa platného pultového cenníka 2013.
•Pobytový balík Komplexný liečebný pobyt je určený klientom nad 18 rokov. Klientovi 
mladšiemu ako 18 rokov bude ponúknutý iný kúpeľný program.

Zľava pri polpenzii                           1 os. / 1 deň:

•Spa Grand Hotel Strand * * * *        - 3 €
•Biely dom                                        - 2 €

Parkovné Travertín, ŠD: 10 € / týždeň. Parkovné GHS****: v cene pobytu.

Pobyt nezahŕňa miestny poplatok: 0,50 € /osoba /deň.

Relaxačný kúpeľný pobyt
Minimálna dĺžka pobytu 5 dní = 4 prenocovania

Relaxačný kúpeľný pobyt Mimo sezóna Hlavná sezóna

Cena na osobu/noc
15.01.-15.06.
15.09.-23.12.

02.01.- 15.01.
15.06.– 15.09.

Spa Grand Hotel Strand****

Jednolôžková izba 71 € 79 €

Dvojlôžková izba 64 € 69 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 74 € 79 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový mezonet 74 € 79 €

Apartmán rodinný trojlôžkový mezonet 64 € 69 €

Apartmán rodinný štvorlôžkový mezonet 54 € 59 €

Apartmán rodinný VIP štvorlôžkový mezonet 54 € 59 €

Švajčiarske domčeky***

Jednolôžková izba 35 € 39 €

Dvojlôžková izba 31 € 34 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 35 € 39 €

Travertín *** comfort

Dvojlôžková izba 31 € 34 €

Travertín ** easy

Dvojlôžková izba 28 € 33 €



TOP PONUKA : 14. a 21. NOC ZDARMA.

Ceny sú uvedené pre 1 os. / 1 prenocovanie v €

Cena zahŕňa:

•Ubytovanie - Spa Grand Hotel Strand****, Švajčiarske domčeky***,Travertín  ***, 
Travertín **
Príchod –   Check in od 14:00 hod. (večera)
Odchod –  Check out do 10:00 hod. (raňajky)

•Stravovanie
Zdravý stravovací program pod dohľadom dietológa zahŕňa polpenziu (raňajky a večera 
formou bufetových stolov). Diétna strava v prípade odporúčania Vášho lekára

•Lekár  zdravotná starostlivosť a vyšetrenia
1.Vstupná lekárska konzultácia spojená s návrhom individuálneho liečebného programu 
2.Výstupná lekárska konzultácia s odporúčaniami ďalšieho liečebného režimu – minimálne 
od 7 dňového pobytu
3.24 – hodinová sesterská služba
4.V prípade zdravotnej kontraindikácie niektorej liečebnej procedúry lekár predpíše 
adekvátnu zostavu šetrnejších liečebných procedúr

•Liečebné procedúry
- Hydroterapia
- Balneoterapia
- Fyzioterapia
- Teplotná terapia
- Psychoterapia
- Elektroliečba

•Odborné lekárske vyšetrenia
Váš lekár pripraví podľa predpisu individuálny liečebný balneorehabilitačný program 
zahrňujúci v priemere 2x liečebná procedúra / 1 prenocovanie + 1x liečebná procedúra 
zdarma (pitná procedúra). 
V pondelok až piatok sa poskytuje 2x liečebná procedúra v pracovný deň, v sobotu 2x 
liečebná procedúra.
V priemere 1 týždeň = 12 liečebných procedúr + 7 zdarma (pitná procedúra). 
Liečebné procedúry sa neposkytujú v nedeľu a počas štátnych sviatkov. Liečebný 
balneorehabilitačný program je zostavený takým spôsobom, aby zodpovedal zdravotnému 
stavu klienta a zahŕňal optimálny výber z viac ako 45 liečebných procedúr poskytovaných 
v kúpeľoch Vyšné Ružbachy.
•iba Strand - celodenný vstup na termálny bazén IZABELA 34°C
•iba Strand - celodenný vstup do thermal wellness: thermal jacuzzi, parná bylinná sauna, 
suchá fínska sauna, infra sauna, ochladzovací minerálny bazén, masážne trysky, solárium
•iba Strand - parkovanie osobného auta - strážené

Ceny zahŕňajú DPH (0%). Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych 
predpisov o zákonom stanovenú sadzu DPH.

Kúpeľný poplatok 0,5 EUR/osoba/deň nie je zahrnutý v cene pobytu. Kúpele vyžiadajú jeho platbu 
v zákonom stanovenej výške pri príchode klienta na recepciách hotelov.

Doplatok za neobsadené lôžko je 25% z ceny na osobu / prenocovanie.

Na hotelovú prístelku sa nevzťahuje cena pobytového balíka „Relax pobytu“.

Pobytový balík „„Relax pobyt“ je určený klientom nad 18 rokov. Klientovi mladšiemu ako 18 rokov 
bude ponúknutý iný kúpeľný program.
 
Doplatok plná penzia                               1 os. / 1 deň:

•Spa Grand Hotel Strand * * * *             9 € 
•Biely dom                                               5  € 

Parkovné Travertín, ŠD: 10 € / týždeň. Parkovné GHS****: v cene pobytu.

KONTAKT:

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


Seniorský kúpeľný pobyt 
Minimálny vek pre seniorský kúpeľný pobyt je 55 rokov

Minimálna dĺžka pobytu 7 dní = 6 prenocovaní.

TOP PONUKA : 14. a 21. DEŇ ZDARMA. 

SENIOR Mimo sezóna Hlavná sezóna

Cena na osobu/noc
15.01.-15.06.
15.09.-23.12.

02.01.- 15.01.
15.06.– 15.09.

Spa Grand Hotel Strand****

Jednolôžková izba 59 € 69 €

Dvojlôžková izba 49 € 54 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 59 € 64 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový mezonet 59 € 64 €

Apartmán rodinný trojlôžkový mezonet 54 € 59 €

Apartmán rodinný štvorlôžkový mezonet 44 € 49 €

Apartmán rodinný VIP štvorlôžkový mezonet 44 € 49 €

Švajčiarske domčeky***

Jednolôžková izba 31 € 35 €

Dvojlôžková izba 27 € 34 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 36 € 39 €

Travertín *** comfort

Dvojlôžková izba 27 € 30 €

Travertín ** easy

Dvojlôžková izba 26 € 29 €

Služby zahrnuté v Seniorskom kúpeľnom pobyte:

•Ubytovanie:
Spa Grand Hotel Strand****, Švajčiarske domčeky ***, Travertín***,Travertín**

•Stravovanie:
Zdravý stravovací program pod dohľadom dietológa zahŕňa polpenziu (raňajky a večera 
formou bufetových stolov). Diétna strava v prípade odporúčania Vášho lekára.

•Lekárska zdravotná starostlivosť a vyšetrenia:
1. Vstupná lekárska konzultácia spojená s návrhom individuálneho liečebného programu. 
2. Výstupná lekárska konzultácia s odporúčaniami ďalšieho liečebného režimu – minimálne 
nad 7 dňový pobyt.
3. 24 – hodinová zdravotná služba. 
4. V prípade zdravotnej kontraindikácie niektorej liečebnej procedúry lekár predpíše 
adekvátnu zostavu šetrnejších liečebných procedúr.

•Liečebné procedúry
- Hydroterapia, Balneoterapia,  Fyzioterapia, Teplotná terapia, Psychoterapia, Elektroliečba

•Odborné lekárske vyšetrenie
Náš lekár pripraví podľa predpisu individuálny liečebný balneorehabilitačný program 
zahrňujúci v priemere 2x liečebná procedúra / 1 prenocovanie. 
V priemere 1 týždeň = 12 liečebných procedúr + 7 zdarma (pitná procedúra).
Liečebný balneorehabilitačný program je zostavený takým spôsobom, aby zodpovedal 
zdravotnému stavu klienta a zahŕňal optimálny výber z viac ako 45 liečebných procedúr 
poskytovaných v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy.
•iba Strand - celodenný vstup na termálny bazén IZABELA 34°C
•iba Strand - celodenný vstup do thermal wellness: thermal jacuzzi, parná bylinná sauna, 
suchá fínska sauna, infra sauna, ochladzovací minerálny bazén, masážne trysky, solárium
•iba Strand - parkovanie osobného auta - strážené



Ceny zahŕňajú DPH (0%). Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych 
predpisov o zákonom stanovenú sadzu DPH.

Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Kúpele vyžiadajú jeho platbu v zákonom 
stanovenej výške pri príchode klienta na recepciách hotelov.

Doplatky :

•doplatok za neobsadené lôžko je 25 % z ceny na osobu /noc
•doplatok za obed – GHS****: 9 €.
•doplatok za obed - Biely dom: 5 €

Na hotelovú prístelku sa nevzťahuje cena pobytového balíka Seniorský kúpeľný pobyt. 
Cena za hotelovú prístelku – podľa platného pultového cenníka 2014.

Pobytový balík „Seniorský kúpeľný pobyt“ je určený klientom nad 55 rokov. 
Klientovi mladšiemu ako 55 rokov bude ponúknutý iný kúpeľný program.

Príchod – Check in od 14:00 hod. (večera)
Odchod – Check out do 10:00 hod. (raňajky)

Parkovné Travertín, ŠD: 10 € / týždeň. Parkovné GHS****: v cene pobytu.

Platnosť od 15.01.2014 do 23.12.2014

WELLNESS  WEEKEND
Minimálna dĺžka pobytu  3 dni = 2 prenocovania. 

WELLNESS Víkend Mimo sezóna Hlavná sezóna

Cena na osobu/1 noc
15.01.-15.06.
15.09.-23.12.

02.01.- 15.01.
15.06.– 15.09.

Spa Grand Hotel Strand****

Jednolôžková izba 64 € 71 €

Dvojlôžková izba 51 € 57 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 61 € 67 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový mezonet 61 € 67 €

Apartmán rodinný trojlôžkový mezonet 57 € 61 €

Apartmán rodinný štvorlôžkový mezonet 46 € 49 €

Apartmán rodinný VIP štvorlôžkový mezonet 49 € 52 €

Prísteľka 26 € 26 €

Švajčiarske domčeky***

Jednolôžková izba 34 € 39 €

Dvojlôžková izba 29 € 32 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 34 € 39 €

Prísteľka 26 € 26 €

Travertín *** comfort

Dvojlôžková izba 29 € 32 €

Travertín ** easy

Dvojlôžková izba 28 € 31 €

Prísteľka 26 € 26 €

Ceny sú uvedené pre 1 os. / 1 prenocovanie v €



V  Grand Hoteli Strand je v cene zahrnuté:

•ubytovanie
•welcome Champagne
•polpenzia (raňajky a večera formou bufetových stolov)
•celodenný vstup na termálny bazén IZABELA 34°C
•celodenný vstup do thermal wellness: thermal jacuzzi, parná bylinná sauna, suchá fínska 
sauna, infra sauna, ochladzovací minerálny bazén, masážne trysky, solárium
•parkovanie osobného auta - strážené
•Zľava na všetky liečebné procedúry poskytované v Grand Hoteli Strand 15%

Vo Švajčiarskych domčekoch a Travertíne je v cene zahrnuté:

•ubytovanie
•polpenzia (raňajky a večera formou bufetových stolov) v Bielom dome.
•2 hod. (denne vstup na termálny bazén IZABELA 34°C a thermal wellness: thermal 
jacuzzi, parná bylinná sauna, suchá fínska sauna, infra sauna, ochladzovací minerálny 
bazén, masážne trysky, solárium) v Grand Hoteli Strand
•Zľava na všetky liečebné procedúry poskytované v Grand Hoteli Strand 15%

Klienti ubytovaní vo Švajčiarskych domčekoch prichádzajú na check in (príchod) na recepciu 
Travertín I.

Deti od 4 do 15 rokov 30% zľava z ceny Wellness víkend

Ceny zahŕňajú DPH (20%). Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych 
predpisov o zákonom stanovenú sadzu DPH.

Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Kúpele vyžiadajú jeho platbu v zákonom 
stanovenej výške pri príchode klienta na recepciách hotelov.

Doplatky :

- doplatok za neobsadené lôžko je 25 % z ceny na osobu /noc
- doplatok za obed – GHS****: 9 €.
- doplatok za obed - Biely dom: 5 € 

Príchod – Check in od 14:00 hod. (večera)
Odchod – Check out do 10:00 hod. (raňajky)

Parkovné Travertín, ŠD: 10 € / týždeň. Parkovné GHS****: v cene pobytu.

Platnosť od 03.01.2014 do 23.12.2014

KONTAKT:

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



Cenník ubytovanie
Cena je uvedená: hotelová izba / 1 prenocovanie

 
Ubytovanie s raňajkami Mimo sezóna Hlavná sezóna

Cena na izbu/1 noc
15.01-15.06.
15.09.-23.12.

02.01.- 15.01.
15.06.– 15.09.

Spa Grand Hotel Strand****

Jednolôžková izba 59 € 69 €

Dvojlôžková izba 89 € 99 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 109 € 119 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový mezonet 114 € 124 €

Apartmán rodinný trojlôžkový mezonet 119 € 129 €

Apartmán rodinný štvorlôžkový mezonet 124 € 134 €

Apartmán rodinný VIP štvorlôžkový mezonet 129 € 139 €

Švajčiarske domčeky***

Jednolôžková izba 28 € 33 €

Dvojlôžková izba 44 € 49 €

Apartmán rodinný dvojlôžkový 49 € 59 €

Travertín *** comfort

Dvojlôžková izba 44 € 49 €

Travertín ** easy

Dvojlôžková izba 31 € 39 €

V cene Grand Hotel STRAND je zahrnuté:

•ubytovanie ▪ raňajky (švédsky stôl) ▪ celodenný vstup do termálneho bazéna IZABELA 34°
•celodenný vstup do thermal wellness (thermal jacuzzi, parná bylinná sauna, suchá fínska 
sauna, infra sauna,
•strážené parkovisko

Prípadný doplatok:

•raňajky 6 € / 1 osoba
•obed 9 € / 1 osoba

•večera 10 € / 1 osoba
postieľka 4 € / 1 osoba

V cene Travertín , Švajciarske domčeky je zahrnuté:

•ubytovanie, raňajky (švédsky stôl) - Biely dom
Prípadný doplatok:

•raňajky 4 € / 1 osoba
•obed 5 € / 1 osoba

•večera 6 € / 1 osoba

•postieľka 4 € / 1 osoba
•parkovisko

Zľavy:

•dieťa od 4 do 15 rokov 30 % zľava z doplatkov

•dieťa do 4 rokov bez nároku na lôžko a služby 100% zľava

•hotelová prístelka bezplatne, s doplatkom za stravu a služby (prístelka je vhodná len pre 
deti)

Pobyt nezahŕňa miestny poplatok: 0,50 € /osoba /deň.


