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KLASIK

Pobyty zahŕňajú: 

- ubytovenie v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom 

- plná penzia (výber z 5 druhov jedál) 

- vstupná lekárska prehliadka 

- 24 hodinová lekárska pohotovosť 

- 3 liečebné procedúry na deň (okrem nedele) podľa   lekárskeho 

odporučenia - pri pobyte KLASIK 

- 2  liečebné procedúry na deň (okrem nedele) podľa   lekárskeho 

odporučenia - pri pobyte RELAX 

- denne rehabilitačné plávanie (v hlavnej sezóne aj vo vonkajšom bazéne) 

- fitness 

- v letnej sezóne prírodné solárium a nudapláž 

- hotelový sejf (na recepcii) 

- wifi, knižnica, kultúrne a hudobné podujatia 

RELAX
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CENNÍK 2018 

v € osoba/noc

Hlavná sezóna 

01.05. - 31.10.
60,50 €

Mimosezóna 

02.01. - 28.03. 

03.04. - 30.04. 

01.11. - 27.12.

44,00 €

CENNÍK 2018 

v € osoba/noc

Hlavná sezóna 

01.05. - 31.10.

Mimosezóna 

02.01. - 28.03. 

03.04. - 30.04. 

01.11. - 27.12.

55,00 €

38,50 €

1x bonus pri pobyte 

KLASIK od 5 nocí:

1 hod. saunový svet alebo 

2x piesková vaňa alebo 

1x nordic walking alebo 

1x celotelový masážny 

vírivý kúpeľ alebo 

2 hod. tenis 

od 15 dňa pobytu - 50% za 

parkovanie
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Pobyt zahŕňa: 

-7 dní/ 6 nocí  

-vstupná  lekárska prehliadka 

-24-hod. lekárska pohotovosť  

-1 liečebná procedúra na deň  

 (1 x minerálny bazén, 1 x saunový svet(1 hod.), 1 x čiastočná masáž

klasická, 1 x minerálna vaňa, 1 x elektroliečba, 1 x piesková vaňa) 

-denne rehabilitačné plávanie (v sezóne aj vo vonkajšom bazéne)         

-plná penzia (výber z 5 jedál, jedáleň ONYX) 

-tenisový kurt v sezóne (2 x za pobyt zapožičanie tenisových rakiet a

loptičiek) 

-nudapláž v sezóne na streche hotela 

-zapožičanie si bicyklov (2 x za pobyt ) 

-Nordic walking (2 x za pobyt) 

-minerálny pitný režim v priestoroch KD Diamant 

ŠTANDARD ACHÁT

1/2
CENNÍK 2018 

v € osoba/noc

01.01.2018 - 

15.12.2018
30,00 €


