BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
086 31 Bardejovské Kúpele

REKONDIČNO – PREVENTÍVNE POBYTY 2020
3,4 – dňové pobyty pre členov OZPPaP
Cena na osobu a noc
platná od

HOTEL

Kategória
01.05.2020 – 31.10.2020

Cena na osobu a noc
platná od
01.11.2020– 20.12.2020
a
2.1.2020 – 30.04.2020

Doplatok za 1/1
izbu/osoba/noc

František**,
Lívia**,
Fontána**,
Lujza**+
Ozón***

I.

54,-EUR

50,-EUR

7,-EUR

I.A

60,-EUR

53,-EUR

10,-EUR

Alexander****

I.A+

67,-EUR

60,-EUR

13,-EUR

Rekondičný pobyt zahŕňa:
 2, resp. 3 x ubytovanie – 2 lôžkové izby, WC, vaňa, telefón, TV – set, rádio, chladnička
 2, resp. 3 x plná penzia– stravovanie formou bufetových stolov + pitný režim a šalátový
bar
 4 liečebné procedúry pri 2 prenocovaniach:
1 x minerálny kúpeľ, 1 x masáž klasická, 1 x soľná jaskyňa, 1 x parafín,
 6 liečebných procedúr pri 3 prenocovaniach:
1 x minerálny kúpeľ, 1 x masáž klasická, 1 x soľná jaskyňa, 1 x parafín, 1 x prísadový
kúpeľ, 1 x perličkový kúpeľ
Na mieste sa platí daň z ubytovania vo výške 1,50- EUR/osoba/noc

BONUS: Denne 2 hodinový vstup do WELLNESS SPA – bazénový svet
Hore uvedená cena platí aj pre rodinných príslušníkov, vrátane bonusov.
Deti do 3 rokov majú pobyt bez nároku na lôžko a stravu grátis.
Deti od 3 – 12 rokov na prístelke bez procedúr, so vstupom do wellness – bazény,
zľava 50% z uvedených cien.
Deti od 3 – 12 rokov na pevnom lôžku bez procedúr, so vstupom do wellness – bazény,
zľava 20% z uvedených cien.

IČO : 3668301
DIČ : 2020026250
IČ DPH: SK 2020026250
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Bardejov
Číslo účtu: 4007822558/7500

Rezervácie:
Tel.: 00421/54/477 4346
Fax:00421/54/472 2634
e-mail: pk@kupele-bj.sk

Odbor pre obchodnú činnosť:
Tel: 00421/54/47744760, 4470, 4480
Fax: 00421/54/4723549
e-mail: marketing@kupele-bj.sk

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s.
086 31 Bardejovské Kúpele

Ubytovanie
Hotely Ozón*** a Astória***/** majú vlastné stravovacie zariadenie a recepcie. Priamo v hoteli
Ozón sa nachádzajú sauna, fitnes, solárium, manikúra, pedikúra a kaderníctvo. Hotely Ozón a
Astória sú spojené presklenou chodbou s kúpeľným domom/balneoterapiou. Vilky sú menšie
ubytovacie zariadenia, ktoré nemajú vlastné recepcie ani stravovacie zariadenia. Klienti ubytovaní
vo vilkách sa stravujú v hoteli Ozón alebo Astória. Každá z izieb v Ozóne, Astórii aj vo vilkách, má
k dispozícii 2 postele, vlastné sociálne zariadenie / WC, kúpeľňa /, televízor so satelitným
prijímačom a telefón. Hotely v I.A a v I. kategórii majú na izbe aj chladničku a rádiobudík.
Hotel Alexander**** je novo zrekonštruovaný hotel, ktorý je taktiež prepojený chodbou s kúpeľným
domom. Má vlastnú recepciu, reštauráciu, wellness centrum a kongresové priestory,.
Parkovanie pri tomto hotely je zdarma. Pri ostatných hoteloch je parkovisko spoplatnené od 1,50 €
do 3 €.
Indikácie kúpeľnej liečby - u dospelých pacientov
I. Onkologické choroby
II. Choroby obehového ústrojenstva
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
VI. Nervové ochorenia
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
VIII. Ochorenia obličiek a močových ciest
XI. Ženské choroby
XII. Choroby z povolania
Procedúry
Sú rozdelené do niekoľkých podskupín: /zoznam procedúr je priložený/
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pitné procedúry – na kolonáde, ktorá sa nachádza v centre kúpeľov
Vodoliečba – vírivé kúpele, perličkové kúpele, minerálne kúpele, whirlpool,
Elektroliečba – ultrazvuk, diatermia, diatron, magnetoterapie, phyaction, solux,
Masáže – klasická, podvodná, reflexná, škótske streky, hydromasáž,
Kalanetika, LTV, Nordic Walking, telocvik
Ostatné – akupunktúra, plynové injekcie, parafínové obklady, rašelinové obklady, suchý uhličitý
kúpeľ, soľná jaskyňa, inhalácie, hydrogalvan, bankovanie, oxygenoterapia a iné

S pozdravom
Ing. Tamara Šatanková
ekonomicko – obchodný riaditeľ
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