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Medicínske kúpeľné pobyty
Komplexný kúpeľný pobyt

Komplexný kúp. pobyt LIGHT

Kúpeľný pobyt Osteoporóza

Kúpeľný pobyt zameraný na liečbu pohybového aparátu
a reumatoidnú artritídu s odporúčanou dĺžkou pobytu
2- 3 týždne.

Kúpeľný pobyt zameraný na liečbu pohybového aparátu
a reumatoidnú artritídu s odporúčanou dĺžkou minimálne 2 týždne.

Kúpeľný pobyt zameraný na prevenciu osteoporózy
s odporúčanou dĺžkou 3 - 4 týždne.

»» Ubytovanie s plnou penziou – raňajky formou bufetových stolov, obed, večera; diétna strava v prípade
odporučenia lekára alebo požiadavky hosťa

»» Ubytovanie s polpenziou – raňajky formou bufetových stolov, večera; diétna strava v prípade odporučenia lekára alebo požiadavky hosťa

»» Ubytovanie s plnou penziou – špeciálna diéta založená na jedlách s vysokým obsahom vápnika a iných prvkov, ktoré zlepšujú vstrebávanie vápnika do organizmu
(zelenina, šaláty, ovocie, šťavy)

»» Lekár a zdravotné vyšetrenia - (vstupné a výstupné)
so zameraním na ochorenia pohybového aparátu a ich
komplikácie

»» Lekár a zdravotné vyšetrenia - (vstupné a výstupné)
so zameraním na ochorenia pohybového aparátu a ich
komplikácie

»» Návšteva lekára – 1x za týždeň

»» Návšteva lekára – 1x za týždeň

»» Lekár a zdravotné vyšetrenia - (vstupné a výstupné)
so zameraním na príznaky osteoporózy, konzultácia
s diétnou asistentkou a fyzioterapeutom (poradenstvo
o prevencii a liečbe)

»» Diagnostika a laboratórne testy na základe predpisu lekára - pre kúpeľné pobyty s minimálnou dĺžkou
13 nocí

»» Diagnostika a laboratórne testy na základe predpisu lekára – pre kúpeľné pobyty s minimálnou dĺžkou
13 nocí

»» Lekárska správa na konci pobytu

»» Lekárska správa na konci pobytu

»» Lekárska správa na konci pobytu

»» Liečebné procedúry – individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 24 procedúr za týždeň (7 nocí)

»» Liečebné procedúry – individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 18 procedúr za týždeň (7 nocí)

»» Špeciály osteporózny test - densitometry

»» Návšteva lekára – 2x za týždeň
»» Diagnostika a laboratórne testy na základe predpisu lekára

»» Liečebné procedúry – individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 24 procedúr za týždeň (7 nocí)

Pre všetky medicínske kúpeľné pobyty sú procedúry vybrané z nasledujúcich skupín:

Skupina 1

Skupina 2

Skupina 3

Skupina 4

Individuálny termálny minerálny kúpeľ
Perličkový kúpeľ individuálny
Termálny kúpeľ (Zrkadlisko)
Parafango
Peolidokinezioterapia
Vertikalizácia - nácvik stoja a chôdze
Rehabilitácia vo vode
Skupinová rehabilitácia
Elektroliečba
Ergoterapia
Mechanoterapia - ergometer
Kryoterapia lokálna
Laserová terapia
Bioptronová lampa
Inhalácia
Rehabilitačné plávanie

Čiastočný bahenný zábal
Individuálna rehabilitácia
(individuálne terapeutické cvičenie,
mäkké techniky, reflexná masáž,
cvičenie v závese)
Klasická masáž čiastočná
Podvodná masáž

Uhličitý termálny kúpeľ
Bahnisko
Zrkadlisko + bahnisko
Trakcie
Antispastická kinezioterapia
Škótske streky
Vírivý kúpeľ
Striedavý nožný kúpeľ - šľapačky
Parafinový zábal
Plynové insuflácie
Hydromasáž

Suchý uhličitý kúpeľ (max 3x za týždeň)
Soľná jaskyňa
Oxygenoterapia
Bicyklovanie vo vode
Osobná fitnes konzultácia
Fitness asistencia
Osobný fitnes tréning

max 6x za týždeň

max 2x za týždeň

max 3x za týždeň

len pre kúpeľný pobyt Osteoporóza
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Preventívne kúpeľné pobyty
Preventívny kúpeľný pobyt

Kúpeľný pobyt „Antistress“

Kúpeľný pobyt „Štíhla línia“

Kúpeľný pobyt je určený na prevenciu ochorení chrbtice
alebo prevenciu kardiovaskulárnych chorôb s odporúčanou dĺžkou pobytu 1 – 2 týždne.

Kúpeľný pobyt zameraný na elimináciu stresu s odporúčanou dĺžkou pobytu 1 – 2 týždne.

Kúpeľný pobyt je zameraný na prevenciu ochorení
pohybového aparátu poškodeného nadváhou
a na samotnú redukciu hmotnosti s odporúčanou
dĺžkou pobytu 3 – 4 týždne.
»» Ubytovanie s plnou penziou – špeciálna redukčná diéta (individuálna diéta s malým množstvom
sacharidov, dostatočným prívodom bielkovín, minimálnym množstvom tukov, predovšetkým ľahké nízko
energetické jedlá z hydiny, rýb s množstvom zeleniny,
vlákniny, vitamínov, obohatená o výživové doplnky
prírodného charakteru a pitnú kúru)
»» Lekár a zdravotné vyšetrenia - (vstupné a výstupné)
so zameraním na príznaky obezity a na komplikácie
obezity + lokalizácie tuku na tele + predpis individuálneho režimu stravovania + konzultácia s diétnou
asistentkou
»» Konzultácia s fitnes trénerom
»» BMI a WHR kontrola
»» Diagnostika a laboratórne testy
»» Lekárska správa na konci pobytu
»» Liečebné procedúry - individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 30 procedúr za týždeň (7 nocí)
»» Výber procedúr z nasledovného:
termálny kúpeľ (zrkadlisko)
bahnisko
individuálny termálny minerálny kúpeľ
bahenný zábal (2x za týždeň)
skupinový telocvik
whirlpool
hydromasáž
podvodná masáž
klasická masáž – čiastočná
individuálne terapeutické cvičenie (2x za týždeň)
severská chôdza
škótske streky
striedavý nožný kúpeľ – šľapačky
uhličitá vazoaktívna terapia (max 3x za týždeň)
elektroterapia
fitnes cvičenie (denne)

»» Ubytovanie s polpenziou – raňajky formou bufetových stolov, večera
»» Vstupná a výstupná lekárska konzultácia

»» Ubytovanie s polpenziou – raňajky formou bufetových stolov, večera
»» Vstupná a výstupná lekárska konzultácia

»» BMI a WHR kontrola

»» Poradenstvo o zdravom životnom štýle –
1x za týždeň

»» Konzultácia s fitnes trénerom

»» Konzultácie s diétnou asistentkou

»» Liečebné procedúry- individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 12 procedúr za týždeň (7 nocí) = 10 procedúr
pre 6 nocí

»» Konzultácie s fitnes trénerom

»» Výber procedúr z nasledovného:

»» Diagnostika a laboratórne testy

termálny kúpeľ (zrkadlisko)

»» Dotazník životného štýlu
»» BMI a WHR kontrola

individuálny termálny minerálny kúpeľ

»» Liečebné procedúry - individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 12 procedúr za týždeň (7 nocí) = 10 procedúr
pre 6 nocí

bahenný kompres (1x za týždeň)

»» Výber procedúr z nasledovného:

bahnisko

skupinový telocvik

termálny kúpeľ (zrkadlisko)

klasická masáž - čiastočná (2x za týždeň)

Kneippov bylinný kúpeľ

trakcie

soľná jaskyňa

elektroterapia

skupinový telocvik

bicyklovanie vo vode

whirlpool

severská chôdza

hydromasáž

soľná jaskyňa

klasická masáž – čiastočná

oxygenoterapia

relaxačná masáž hlavy a šije

uhličitá vazoaktívna terapia

reflexná masáž chodidiel

individuálne terapeutické cvičenie (1x za týždeň)

elektroterapia – Bemer
oxygenoterapia
joga
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Relaxačné a rehabilitačné kúpeľné pobyty
Chuť Piešťan

Rehabilitačný kúpeľný pobyt

Obľúbený kúpeľný pobyt ponúkajúci unikátne piešťanské
procedúry.

Kúpeľný pobyt je zameraný na liečbu stavov po úrazoch
a operáciách pohybového ústrojenstva s odporúčanou
dĺžkou pobytu 2 – 3 týždne.

Ubytovanie s polpenziou – raňajky formou bufetových
stolov, večera
Lekárska konzultácia
Liečebné procedúry – relaxačný program zahŕňajúci
nižšie uvedené procedúry:
2 noci: 3 procedúry za pobyt
1x termálny kúpeľ (zrkadlisko), 1x čiastočný bahenný
zábal, 1x klasická masáž - čiastočná
3 noci: 4 procedúry za pobyt
1x termálny kúpeľ (zrkadlisko), 1x čiastočný bahenný
zábal, 1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia
4 noci: 6 procedúr za pobyt
1x termálny kúpeľ (zrkadlisko), 1x čiastočný bahenný
zábal, 1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia,
1x severská chôdza / skupinový telocvik, 1x soľná jaskyňa
5 nocí: 8 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ (zrkadlisko), 1x čiastočný bahenný
zábal, 2x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia,
1x severská chôdza / skupinový telocvik, 1x soľná jaskyňa
6 nocí: 9 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ (zrkadlisko), 1x čiastočný bahenný
zábal, 2x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia,
2x severská chôdza / skupinový telocvik, 1x soľná jaskyňa
7 nocí: 11 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ (zrkadlisko), 1x čiastočný bahenný
zábal, 2x klasická masáž - čiastočná, 3x hydroterapia,
2x severská chôdza / skupinový telocvik, 1x soľná jaskyňa

»» Ubytovanie s plnou penziou – raňajky formou bufetových stolov, obed, večera
»» Lekár a zdravotné vyšetrenia (vstupné a výstupné) s
rehabilitačnou diagnostikou
»» Návšteva lekára – 2x za týždeň
»» Lekárska správa na konci pobytu
»» Liečebné procedúry - individuálny liečebný program
podľa zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 18 procedúr za týždeň (7 nocí)
»» Výber procedúr z nasledujúceho:
individuálna rehabilitácia
(4x za týždeň- individuálne terapeutické cvičenie,
mäkké techniky, reflexná segmentová masáž, individuálne cvičenie v závese pod odborným dohľadom)
klasická masáž čiastočná (2x za týždeň)
manipulačná a mobilizačná terapia (2x za týždeň)
skupinové cvičenia
ergoterapia
trakcie
psychoterapia
antispastická kinezioterapia
elektroterapia
fototerapia
parafango
parafínový zábal
osobný fitnes tréning
rehabilitačná diagnostika

Poznámky
Vstupné lekárske vyšetrenie komplexné lekárske vyšetrenie začlenené do balíkov liečebných kúpeľných
pobytov, zamerané na určenie presnej
diagnózy hosťa, stanovenie liečebného
plánu a predpis liečebných procedúr.
Vstupná lekárska konzultácia je
určená iba pre potvrdenie zdravotnej
indikácie ponúkaného relaxačného
programu. V prípade zdravotnej kontraindikácie niektorej procedúry lekár
predpíše
adekvátnu zostavu šetrnejších procedúr.
Kontrolné vyšetrenie - vizita u lekára zhodnotenie priebehu liečby, v prípade
potreby úprava predpísaných liečebných procedúr. Kontrolné vyšetrenie je
jedenkrát za týždeň v prípade liečebných kúpeľných pobytov dlhších ako dva
týždne. Doplnkové vyšetrenia môžu byť
dohodnuté individuálne za príplatok.
Výstupné lekárske vyšetrenie zhodnotenie výsledkov liečebného
kúpeľného pobytu, vypracovanie
písomnej správy s odporúčaniami pre
ošetrujúceho lekára; podľa želania
klienta v jazyku slovenskom, nemeckom
alebo anglickom.
Diagnostika a laboratórne testy –
základné laboratórne testy, základné
vyšetrenie moču, glykémia, kyselina
močová, cholesterol celkový, HDL,
LDL, pečeňové testy (AST, ALT, GMT,
bilirubín), krvný obraz, FW – sedimentácia, EKG.
Vyšetrenia, diagnostika a liečebné procedúry nad rámec pobytu a ordinované
lieky nie sú zahrnuté v cene pobytu
a môžu byť dokúpené za osobitnú úhradu podľa platného cenníka. Diagnostika
a laboratórne testy sú k dispozícii len
počas pracovných dní.
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MEDICÍNSKE KÚPEĽNÉ POBYTY

Cena za osobu
a noc v EUR
v izbe Standard
Kúpeľný hotel
Thermia Palace *****
Balnea Esplanade ****
Balnea Palace ****
Balnea Splendid ***
Balnea Grand ***
Pro Patria **
Jalta **, Villa Berlin ***
Smaragd, Šumava, Riviéra **

Izba

Komplexný
kúpeľný pobyt*

Komplexný
kúpeľný pobyt LIGHT

Kúpeľný pobyt
Osteoporóza

Preventívny
kúpeľný pobyt

Kúpeľný pobyt
„Antistress“

m i n . 13 n o c í

min. 7 nocí

min. 13 nocí

min. 6 nocí

min. 6 nocí

M i m o St r e d n á H lavná
s e z ó n a s e z ó n a s ezóna

Mimo Str edná Hlavná
sezóna sezóna sezóna

Mimo Str edná Hlavná
sezóna sezóna sezóna

Mim o Str edná Hlavná
sezóna sezóna sezóna

Mimo Str edná Hlavná
sezóna sezóna sezóna

1/2

115

120

130

110

115

125

125

130

140

105

110

120

115

120

Kúpe
„Ští

min
Mimo
sezóna

130

145

1/1

135

140

150

130

135

145

145

150

160

125

130

140

135

140

150

165

1/2

82

87

97

77

82

92

92

97

107

72

77

87

82

87

97

112

1/1

100

105

115

95

100

110

110

115

125

90

95

105

100

105

115

130

1/2

80

85

95

75

80

90

90

95

105

70

75

85

80

85

95

110

1/1

98

103

113

93

98

108

108

113

123

88

93

103

98

103

113

128

1/2

75

80

90

70

75

85

85

90

100

65

70

80

75

80

90

105

1/1

91

96

106

86

91

101

101

106

116

81

86

96

91

96

106

121

1/2

68

73

80

63

68

75

78

83

90

58

63

70

68

73

80

98

1/1

84

89

96

79

84

91

94

99

106

74

79

86

84

89

96

114

1/2

60

65

72

55

60

67

70

75

82

50

55

62

60

65

72

90

1/1

70

75

82

65

70

77

80

85

92

60

65

72

70

75

82

100

1/2

58

61

66

53

56

61

68

71

76

48

51

56

58

61

66

88

1/1

68

71

76

63

66

71

78

81

86

58

61

66

68

71

76

98

1/2

48

51

56

43

46

51

58

61

66

38

41

46

48

51

56

78

1/1

58

61

66

53

56

61

68

71

76

48

51

56

58

61

66

88

*Komplexný kúpeľný pobyt

Rezervácia pobytu od 7 nocí je s nasledovnými
príplatkami:
Thermia Palace
12 EUR/osoba / noc
Balnea Esplanade Palace 10 EUR/osoba / noc
Balnea Grand Splendid
8 EUR/osoba / noc
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PREVENTÍVNE / RELAXAČNÉ /

Sezóny

Sviatky na Slovensku

Stredná sezóna

03. 04. 2011 - 28. 05. 2011
02. 10. 2011 - 19. 11. 2011
04. 0 3. 2012 - 31. 03. 2012

Hlavná sezóna
Mimo sezóna

29. 05. 2011 - 01. 10. 2011
20.11. 2011 - 03. 03. 2012

22. 04. 2011 - 25. 04. 2011 (Veľká noc)
01. 05. 2011, 08. 05. 2011
05. 07. 2011
29. 08. 2011
01. 09. 2011, 15. 09. 2011
01. 11. 2011, 17. 11. 2011
24. 12. 2011 - 26. 12. 2011 (Vianoce)
01. 01. 2012, 06. 01. 2012

/ REHABILITAČNÉ KÚPEĽNÉ POBYTY

eľný pobyt
íhla línia“

Chuť Piešťan
2 - 7 nocí

m i n . 13 n o c í

M i m o St r e d n á H l av n á
sezóna sezóna sezóna

M i m o St r e d n á H l avná
s e z ó n a s e z ó n a s e zóna

n. 13 nocí
St r e dná Hlavná
s e z óna sezóna

PRÍPLATKY / ZĽAVY NA NOC
Rehabilitačný
kúpeľný pobyt

Hotelové
ubytovanie
Mimo Str edná Hlavná
sezóna sezóna sezóna

150

160

100

105

115

125

130

140

85

90

100

170

180

120

125

135

145

150

160

135

140

117

127

65

70

88

92

97

107

52

57

135

145

83

88

106

110

115

125

88

115

125

63

68

86

90

95

105

50

Izba
Economy
(na osobu)

Izba
Superior/ Apar tmán Apar tmán
Super. A/C
Superior
(na osobu)

(na apartmán) (na apartmán)

15

65

150

15

67

8/18

93

103

55

65

133

143

81

86

104

108

113

123

86

91

101

110

120

58

63

73

85

90

100

45

50

60

126

136

74

79

89

101

106

116

77

82

92

103

110

51

56

63

78

83

90

38

43

50

Obed/
večera

(na osobu)

20

65

85

20

30

80

52

62

15

20

60

8/18

52

62

15

20

60

8

50

15

20

60

8

50

15

20

60

45

14

20

60

14

20

60

14

20

60

14

20

60

45
8

28

35

8

28

35

126

67

72

79

94

99

106

70

75

82

95

102

50

55

62

70

75

82

30

35

42

-5

6

10

105

112

60

65

72

80

85

92

50

55

62

-5

6

10

91

96

48

51

56

68

71

76

28

31

36

-5

6

12

10

101

106

58

61

66

78

81

86

48

51

56

-5

6

12

10

81

86

38

41

46

58

61
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Prvé jedlo pri všetkých kúpeľných pobytoch obsiahnutých v tomto cenníku je večera.
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Silvester

(31. 12. 2011)
(na osobu)

85

119

Všetky typy pobytov zahŕňajú voľný vstup do fitnes centra, na rehabilitačný chodník,
skupinové cvičenia a do bazéna (vonkajší bazén pre hostí Themia Palace, vodný
a saunový svet pre hostí Balnea Esplanade Palace, vnútorný a vonkajší bazén pre hostí
Balnea Splendid a Balnea Grand. Hostia ubytovaní v hoteloch Pro Patria, Jalta, Villa
Berlin a dependance nemajú garantovaný vstup do bazéna).

V ianoce

(24. 12. 2011)
(na osobu)

80

Zmena cien vyhradená.
Ceny zahŕňajú DPH (kúpeľné pobyty oslobodené od DPH, hotelové ubytovanie
20% DPH). Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych
predpisov o zákonom stanovenú sadzbu DPH.
Mestská daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene pobytu. Hotel vyžiada jej
platbu v zákonom stanovej výške pri príchode klienta.
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Indikácie & Kontraindikácie
Indikácie

Kontraindikácie

»» reaktívne a druhotné artritídy

»» vážne choroby srdca

»» ankylozujúca spondylitída

»» akútne tromboflebitídy

»» skoliózy idiopatické a inej etiológie

»» zápalové reumatické ochorenia
v akútnom štádiu

»» reumatoidná artritída a jej varianty

»» degeneratívne ochorenia kĺbov
(artrózy)
»» vertebrogénny syndróm

»» nádorové ochorenia s metastázami
»» akútne psychózy

»» mimokĺbový reumatizmus

»» labilný diabetes s opakovanou acidózou

»» stavy po úrazoch a operáciách
pohybového ústrojenstva

»» tehotenstvo

»» polyneuropatie s paretickými
prejavmi
»» koreňové syndrómy
vertebrogénneho pôvodu
»» stavy po meningoencefalitídach
a po myelitídach
»» hemiparézy a paraparézy cievneho
pôvodu po odznení akútneho štádia
»» stavy po poraneniach a operáciách
centrálneho a periférneho nervstva
»» roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez ataku
»» syringomyelia s paretickými prejavmi,
sústavne odborne liečená

8

»» infekčné choroby

»» závislosť na alkohole a iných návykových
látkach
»» inkontinencia moču a stolice
»» stavy vyžadujúce sústavnú starostlivosť
tretej osoby
»» epilepsia s častou frekvenciou záchvatov

Diagnostické výkony

Základné laboratórne testy - základné
vyšetrenie moču, glykémia, kyselina močová, cholesterol celkový, AST, ALT, GMT,
krvný obraz, FW - sedimentácia.
Rozšírené laboratórne testy - základné vyšetrenie moču, močový sediment,
glykémia, cholesterol celkový, LDL
cholesterol, HDL cholesterol, TGL - triacylglyceroly, bilirubín celkový, AST, ALT,
GMT, alkalická fosfatáza, kalcium, fosfor,
urea, kreatinín, kyselina močová, krvný
obraz, diferencovaný leukogram, FW sedimentácia.
USG - sonografické vyšetrenie (kĺby,
šľachy, brucho, cievy dolných končatín,
karotídy (Doppler) a iné).
Echokardiografické vyšetrenie
Kardiologická a funkčná diagnostika ergometrické vyšetrenie
RTG diagnostika skeletu
Denzitometrické vyšetrenie - vyšetrenie v Národnom ústave reumatických
chorôb v Piešťanoch zamerané na meranie hustoty skeletu.
Všetky uvedené vyšetrenia a testy sú súčasťou rôznych kúpeľných pobytov, alebo
môžu byť dokúpené individuálne.

Liečebné procedúry
1. Procedúry využívajúce unikátnu termálnu minerálnu
vodu a liečivé sírne bahno
a) piešťanské sírne bahno – celkové
alebo čiastočné zábaly
b) bahnisko – termálny minerálny
a bahenný kúpeľ
c) zrkadlisko – termálny minerálny
kúpeľ 38°-39°C
d) zrkadlisko – termálny minerálny
kúpeľ 38°-39°C (ľudový kúpeľ)
e) vaňové kúpele
• individuálny termálny
minerálny kúpeľ
• uhličitý termálny kúpeľ
• individuálny termálny
perličkový kúpeľ
f) peloidokinezioterapia

2. Lokálny kompres
piešťanským bahnom
3. Vodoliečba
a)
b)
c)
d)
e)

podvodná masáž
hydromasáž
škótske streky
vírivý kúpeľ
striedavý nožný kúpeľ
– šľapačky

4. Klasické masáže
a) klasická masáž celotelová
b) klasická masáž – čiastočná

5. Individuálna rehabilitácia
a) rehabilitačná diagnostika
b) individuálne terapeutické
cvičenie (fyzioterapia)
c) cvičenie v závese

6. Reflexné segmentové a reflexné väzivové masáže

7. Mäkké techniky
8. Trakčná liečba
a)
b)
c)
d)

ručné trakcie
mechanické trakcie
trakcie vo vode
prístrojové trakcie

9. Manuálna lymfodrenáž
10. Skupinová rehabilitácia
a) skupinový telocvik
b) jogové cvičenia
c) rehabilitačný chodník
– škola chôdze, škola chrbta
d) severská chôdza (Nordic Walking)
e) rehabilitácia vo vode
f) bicyklovanie vo vode

11. Ergoterapia
12. Antispastická kinezioterapia –
špeciálna pohybová liečba
spastických stavov

13. Mechanoterapia
14. Manipulačná
a mobilizačná terapia
15. Uhličitá terapia
a) suchý uhličitý kúpeľ
b) plynové insuflácie
c) plynové injekcie – pneumopunktúra

16. Akupunktúra
17. Fototerapia
a)
b)
c)
d)

ultrafialové žiarenie
infračervené žiarenie (solux)
laserová terapia
bioptronová lampa

18. Elektroliečba
a) galvanoterapia (galvanizácia,
štvorkomorový kúpeľ)
b) ultrazvuk
c) interferenčné prúdy
d) diadynamické prúdy
e) TENS – transkutánna
elektroneurostimulácia
f) impulzoterapia
g) magnetoterapia
h) magnetoterapia BEMER

19. Teploliečba
a) parafínový zábal
b) parafango
c) suché horúce obklady
(termofor, lavatherm)
d) Priessnitzove zábaly
e) kryoterapia

20. Inhalácie
21. Oxygenoterapia
22. Individuálna psychoterapia
skupinová psychorelaxácia
23. Špeciálna logopédia
24. Diétna liečba
25. Medikamentózna liečba
26. Relaxačné procedúry
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

wellness bahenný zábal
kráľovský De luxe kúpeľ Irma
kráľovská De luxe masáž Irma
osviežujúca aromatická masáž Irma
antistresová masáž v špeciálnom
masérskom kresle
kráľovská štvorručná masáž Irma
tip-top masáž Irma
masáž Dolce vita
masáž horúcimi kameňmi

27. Masáže na princípe
švédskej masážnej techniky
s využitím prírodných aromatických liečebných olejov
a emulzií
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

osviežujúca De Luxe masáž
klasická masáž čiastočná
relaxačná masáž hlavy a šije
relaxačná aromatická masáž
osviežujúca aromatická masáž
švédska hrejivá masáž
olejová masáž proti celulitíde
Schwarzwaldská
povzbudzujúca masáž
i) reflexná masáž chodidiel

28. Osviežujúca aromatická
hydromasáž s použitím
éterických olejov
29. Kneippov bylinkový kúpeľ
s obsahom pravého bylinného extraktu z liečivých
rastlín
30. Osviežujúci aromatický
kúpeľ
vaňové kúpele s prísadou éterických olejov z liečivých rastlín

31. Soľná jaskyňa z prírodnej
morskej soli
+ BONUS termálny minerálny
kúpeľ 38°-39°C
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Vybavenosť izieb

Balnea Esplanade
STANDARD – Luxusná klimatizovaná
izba s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha),
TV s plochou obrazovkou (Pay TV, Sat
Select), 2 telefóny, zdarma pripojenie
na internet, trezor, minibar, čajový a
kávový servis, sušič vlasov, kúpací plášť.
SUPERIOR – Veľká luxusná klimatizovaná
izba s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha),
TV s plochou obrazovkou (Pay TV, Sat
Select), 2 telefóny, zdarma pripojenie
na internet, trezor, minibar, čajový a
kávový servis, sušič vlasov, kúpací plášť.
Extra služby: darček na privítanie,
rozostieľka, denná tlač, papuče.
APARTMÁN – Luxusný klimatizovaný
apartmán s oddelenou obývačkou
a spálňou, s kúpeľňou, TV s plochou
obrazovkou (Pay TV, Sat Select), Hi-Fi,
2 telefóny, zdarma pripojenie na
internet, trezor, minibar, čajový a
kávový servis, sušič vlasov, kúpací plášť.
Extra služby: darček na privítanie,
rozostieľka, denná tlač, papuče,
osobná váha.
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STANDARD – Izba s kúpeľňou (vaňa alebo
sprcha), balkón, TV (satelitné programy),
pripojenie na internet, minibar, telefón,
trezor, sušič vlasov a kúpací plášť.
SUPERIOR – Veľká izba s kúpeľňou
(vaňa alebo sprcha), balkón, TV (satelitné
programy), pripojenie na internet, minibar, telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací
plášť.
SUPERIOR A/C – Izba Superior s klimatizáciou.
APARTMÁN – Oddelená obývačka a spálňa
s kúpeľňou, balkón, TV (satelitné programy), pripojenie na internet, minibar,
telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť.
SUPERIOR APARTMÁN - Oddelená obývačka a spálňa s 2 kúpeľňami, balkón,
TV (satelitné programy), pripojenie na
internet, minibar, telefón, trezor, sušič
vlasov a kúpací plášť.

STANDARD - Izba s kúpeľňou (vaňa),
balkón, TV (satelitné programy), minibar,
telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť.

STANDARD – Izba s kúpeľňou (vaňa alebo
sprcha), TV (satelitné programy), trezor,
telefón, sušič vlasov na požiadanie.

APARTMÁN – Oddelená obývačka
a spálňa, kúpeľňa (vaňa), balkón, TV
(satelitné programy), minibar, telefón,
trezor, sušič vlasov a kúpací plášť.

SUPERIOR – Izba s kúpeľňou (vaňa alebo
sprcha), balkón, TV (satelitné programy), trezor, minibar, telefón, sušič
vlasov na požiadanie.
APARTMÁN – Oddelená obývačka a spálňa, kúpeľňa, 2 TV (satelitné programy),
minibar, trezor, telefón, rádio, sušič
vlasov na požiadanie.

STANDARD – Izba s kúpeľňou (vaňa),
balkón, TV (satelitné programy), minibar
a telefón.
SUPERIOR – Izba s kúpeľňou (vaňa),
balkón, TV (satelitné programy), minibar,
telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť.
APARTMÁN – Oddelená obývačka a spálňa, kúpeľňa (vaňa), balkón, TV (satelitné
programy), minibar, telefón, trezor, sušič
vlasov a kúpací plášť.

Balnea Palace
STANDARD – Izba s kúpeľňou (sprcha
alebo vaňa), francúzske okná, TV (Pay
TV, Sat Select), zdarma wifi internetové
pripojenie, telefón, trezor, sušič vlasov a
kúpací plášť.
SUPERIOR – Veľká Izba s kúpeľňou
(sprcha alebo vaňa), francúzske okná,
TV (Pay TV, Sat Select), zdarma wifi
internetové pripojenie, telefón, trezor,
sušič vlasov a kúpací plášť.
JUNIOR APARTMÁN – Veľká izba
s rozťahovacou sedačkou, kúpeľňou (sprcha), TV (Pay TV, Sat Select), zdarma wifi
internetové pripojenie, minibar,
telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť.

ECONOMY – Izba s TV (satelitné programy), rádio, telefón, pripojenie na internet, sušič vlasov na požiadanie.

ECONOMY – Izba s TV(satelitné programy), telefón, sušič vlasov na požiadanie.
STANDARD – Izba s kúpeľňou (vaňa
alebo sprcha), TV (satelitné programy),
minibar, trezor, telefón, sušič vlasov na
požiadanie.
APARTMÁN – Oddelená obývačka
a spálňa, kúpeľňa (sprcha), 2 balkóny
s výhľadom na pešiu zónu, 2 TV (satelitné
programy), 2 telefóny, minibar, rádio,
sušič vlasov na požiadanie.

Depandance
Smaragd

, Šumava

, Riviéra

STANDARD – Izba s kúpeľňou (sprcha),
TV (satelitné programy), rádio, telefón,
pripojenie na internet, sušič vlasov na
požiadanie.

STANDARD – Izba s kúpeľňou (vaňa alebo
sprcha), TV (satelitné programy), chladnička (okrem Riviéry), telefón, sušič
vlasov na požiadanie.

SUPERIOR – Izba s kuchynkou, chladničkou, kúpeľňou (sprcha), TV (satelitné
programy), rádio, telefón, pripojenie na
internet, sušič vlasov na požiadanie.

APARTMÁN (Smaragd, Šumava) – Oddelená obývačka a spálňa, kúpeľňa, 2 TV
(satelitné programy), minimbar (len v
Smaragde), trezor, telefón, rádio, sušič
vlasov na požiadanie.

Kontakty & ďalšie informácie
Storno podmienky

Rezervácie
Centrálne rezervácie
Tel.: +421 33 775 77 33
e-mail: reservations@spapiestany.sk
Thermia Palace
Fax: +421 33 775 77 39
e-mail: thermia@spapiestany.sk

Balnea Esplanade Palace
Fax: +421 33 775 77 49
e-mail: esplanade@spapiestany.sk

Balnea Grand Splendid
Fax: +421 33 775 41 99
e-mail: splendid@spapiestany.sk

Pro Patria
Fax: +421 33 775 62 99
e-mail: propatria@spapiestany.sk

Jalta, Villa Berlin, Smaragd,
Šumava, Riviéra
Fax: +421 33 775 31 99
e-mail: jalta@spapiestany.sk

Klient môže stornovať rezerváciu iba písomne a bez poplatku len vtedy, ak o tom v dostatočnom časovom predstihu
upovedomí Kúpele Piešťany. V prípade neskorého zrušenia rezervácie majú Kúpele Piešťany právo žiadať uhradenie
storno poplatku nasledovne:

Počet dní pred príchodom

Kúpeľné pobyty / Hotelové ubytovanie

Storno lehota 20 – 14 dní pred príchodom

30% z objednaných služieb

Storno lehota 13 – 4 dní pred príchodom

50% z objednaných služieb

Storno lehota 3 dni pred príchodom alebo no-show

70% z objednaných služieb

Žiadna finančná náhrada nie je poskytnutá za objednané a klientom nevyčerpané služby a zmeny objednaných
služieb počas pobytu klienta (ubytovanie, stravovanie, liečebné procedúry).
V prípade skoršieho odchodu oproti rezervácii je účtovaný storno poplatok vo výške 50% z nevyčerpaných objednaných služieb.

Ďalšie poplatky

Transfery

»» Jeden hosť na dvojposteľovej izbe:
Kúpele Piešťany účtujú cenu na osobu v jednoposteľovej
izbe s doplatkom 25 EUR/noc

Kúpele Piešťany ponúkajú prepravu z/do kúpeľných
hotelov z/do letiska, železničnej stanice, autobusovej
stanice alebo iných požadovaných miest na Slovensku a
v susedných krajinách. Ceny transferov poskytnú Kúpele
Piešťany na vyžiadanie.

»» Možnosť prístelku:
Kúpele Piešťany účtujú cenu na osobu v dvojposteľovej
izbe
»» Domáce zviera:
11 EUR/ za noc

Poistenie
Poistenie nie je zahrnuté v cene pobytu. Kúpele
Piešťany klientom odporúčajú zabezpečiť si úrazové
poistenie a poistenie liečebných nákladov.

Hotelové ubytovanie pre deti
Kúpele Piešťany poskytujú pre deti do 3 rokov (vrátane)
bez nároku na lôžko hotelové ubytovanie zdarma. Zľava
50% z ceny z hotelového ubytovania platí pre deti do 12
rokov (vrátane).

Príchod/Odchod
Check-in: od 14:00
Check-out: do 12:00

Platobné podmienky
Plná platba objednaných služieb musí byť uhradená 14
dní pre príchodom na bankový účet Kúpeľov Piešťany v
EUR. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si
klient hradí sám.
V prípade, že platba nie zrealizovaná pred príchodom
klienta si Kúpele Piešťany vyhradzujú právo na zrušenie
rezervácie.

Bankové údaje
TATRA BANKA, INC.
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovakia
Bankový účet:
Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s.
2922728005/1100
BIC: TATRSKBX
IBAN: SK52 1100 0000 00 29 2272 8005

11

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
Winterova 29, SK – 921 29 Piešťany, Slovensko
IČO: 34144790, DIČ: 2020389668

kupelepiestany.sk

