
     Veľkonočný pobyt pre ŠKOLSTVO od 18. do 22. apríla 2019  
                           v 45 % nej zľave            Helth Spa Resort Esplanade 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Spa Hotel Grand 
Splendid         

Izba hotel PALACE 
 

Premier Fitniss  
 

KÚPELE  PIEŠŤANY  

  sa tešia na Váš záujem  
REZERVÁCIE :  Ing. Jela Hložková 
Tel .: 033 /76 281 19, Mobil  0918 162 515   
Mail : info@kupelnyrelax.sk   
Check-in:  od 14.00 hod. 
Check-out: do 11.00 hod. 
 

1. Pobyt v Health Spa Resort  
       cena 83 €/osoba/noc  

Cena pobytu 332 € na 5 dní/4 noci  

Esplanade zahŕňa : 

Ubytovanie s polpenziou  v dvojlôžkovej izbe 
STANDARD  hotela PALACE   
1x lekárska konzultácia  
8x procedúra ( v tom 2x masáž, 2x termálny 
minerálny kúpeľ, 1xčiastočný bahenný zábal, 1x 
hydroterapia, 1x soľná jaskyňa, 1 x skupinové 
cvičenie ( vodné bicykle )   

Celodenný vstup do Vodného a saunového 

sveta ( priamo v hoteli ) 

Celodenný vstup do Premier Fitness 

s bazénom, saunami a vodnými bicyklami  

( v Balnea Health Spa, spojené s hotelom  ) 
 

2. Pobyt v Spa Hotel Grand Splendid        

       cena 65 €/osoba/noc  
Cena pobytu 260 € na 5 dní/4 noci                   

zahŕňa : 

Ubytovanie s polpenziou  v dvojlôžkovej izbe  
KOMFORT  hotela SPLENDID    
1x lekárska konzultácia  
8x procedúra ( v tom 2x masáž, 2x termálny 
minerálny kúpeľ, 1xčiastočný bahenný zábal, 1x 
hydroterapia, 1x soľná jaskyňa, 1 x skupinové 
cvičenie ( vodné bicykle )   

Celodenný vstup do vonkajšieho 

a vnútorného bazéna ( prízemie hotela  ) 

Celodenný vstup do Premier Fitness 

( v Balnea Health Spa, prepojené 

spojovacou chodbou s hotelom ) 

DOPLATKY :  
Dieťa bez nároku na kúpeľné procedúry  
od 3 do 13 rokov   

hotel PALACE   56 € /dieťa / noc 

Dieťa od 3 do 13 rokov   

hotel SPLENDID    44 € /dieťa / noc 
WiFi pripojenie  na internet  v celom komplexe  
Parkovanie    za poplatok    3 € / auto / noc  
na  parkoviskách  kúpeľného ostrova       
Kúpeľný poplatok         1,50 € / osoba / noc  

 

mailto:info@kupelnyrelax.sk

