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ZDRAVIE A VITALITA



Informácie o kúpeľnej liečbe

} nádorové ochorenia s metastázami
} psychózy
} labilný diabetes s opakovanou acidózou
} tehotenstvo
} závislosť na alkohole a iných návykových látkach
} inkontinencia
} stavy vyžadujúce sústavnú starostlivosť tretej osoby
} epilepsia s častou frekvenciou záchvatov

VYŠETRENIA

Vstupná lekárska prehliadka
Určená pre pacientov s komplexným kúpeľným programom.
Komplexné lekárske vyšetrenie začlenené do balíkov liečeb-
ných kúpeľných pobytov, zamerané na určenie presnej diag-
nózy hosťa, stanovenie liečebného plánu a predpis liečeb-
ných procedúr.

Kontrolné vyšetrenie - lekárska vizita
Zhodnotenie priebehu liečby, v prípade potreby úprava 
predpísaných liečebných procedúr. Kontrolné vyšetrenie je 
jedenkrát za týždeň pri kúpeľných pobytoch trvajúcich dlh-
šie ako dva týždne vrátane vstupného a výstupného vyšet-
renia. Doplnkové vyšetrenia môžu byť dohodnuté individu-
álne za príplatok.

Konzultácia s lekárom
Je určená iba pre potvrdenie zdravotnej indikácie ponúka-
ného relaxačného programu. V prípade zdravotnej kon-
traindikácie niektorej procedúry lekár predpíše adekvátnu 
zostavu šetrnejších procedúr.

Výstupná lekárska prehliadka
Zhodnotenie výsledkov liečebného kúpeľného pobytu, vy-
pracovanie písomnej správy s odporúčaniami pre ošetru-
júceho lekára; podľa želania klienta v jazyku slovenskom, 
nemeckom alebo anglickom.

DIAGNOSTICKÉ TESTY 

Základné laboratórne testy: základné vyšetrenie moču, 
glykémia, urea, kreatinín, AST, ALT, krvný obraz + diferen- 
ciál, FW - sedimentácia, cholesterol celkový, LDL cholesterol, 
HDL cholesterol, TGL - triacylglyceroly, kyselina močová

EKG: elektrokardiografické vyšetrenie 

Denzitometrické vyšetrenie: vyšetrenie v Národnom 
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch zamerané na me-
ranie hustoty kosti

WHR: riziko abdominálnej obezity - Program na chudnutie

BMI: Body Mass Index  - index telesnej hmotnosti - Program 
na chudnutie 

Vyšetrenia, diagnostika a liečebné procedúry nad rámec 
pobytu a predpísané lieky nie sú zahrnuté v cene pobytu  
a môžu byť zakúpené podľa platného cenníka.

INDIKÁCIE

Kúpeľná terapia je vhodná predovšetkým na liečbu:

ochorení pohybového aparátu:
} vertebrogénne bolestivé syndrómy (bolesti chrbta)
} degeneratívne ochorenia kĺbov (gonartróza, koxartróza, 
    artróza malých kĺbov rúk, chrbtice)
} stavy po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva 
   vrátane použitia kĺbových náhrad
} stavy po operáciách medzistavcovej platničky
} reumatoidná artritída a jej varianty
} reaktívne a druhotné artritídy – nie v akútnom štádiu
} mimokĺbový reumatizmus
} ankylozujúca spondylitída (Bechterevova choroba)
} skolióza

nervových chorôb:
} stavy po úrazoch a operáciách centrálneho a periférneho
   nervového systému
} polyneuropatie s paretickými prejavmi
} stavy po meningitídach a myelitídach
} hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu
} roztrúsená skleróza
} koreňové syndrómy
} Parkinsonova choroba
} nervosvalové degeneratívne choroby
} syringomyelia
} detská mozgová obrna
} dedičná a idiopatická neuropatia

KONTRAINDIKÁCIE

} infekčné choroby
} vážne choroby srdca
} akútne tromboflebitídy
} zápalové reumatické ochorenia v akútnom štádiu
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KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT

Kúpeľný pobyt zameraný na úľavu od bolesti, zlepšenie 
stuhnutosti, pohyblivosti a ďalších príznakov spojených  
s ochoreniami pohybového systému. Odporúčaná dĺžka 
pobytu je  2 - 3 týždne.

Ubytovanie s plnou penziou: raňajky formou bufeto-
vých stolov, obed, večera
Lekár a zdravotné vyšetrenia: (vstupné a výstupné) so 
zameraním na ochorenia pohybového aparátu a ich kom-
plikácie
Návšteva lekára: 1x za týždeň, vrátane vstupného a vý-
stupného vyšetrenia
Diagnostika a laboratórne testy na základe predpisu 
lekára: pre kúpeľné pobyty s minimálnou dĺžkou 13 nocí
Lekárska správa na konci pobytu
Liečebné procedúry: individuálny liečebný program za-
hŕňa 24 procedúr na týždeň (7 nocí). Lekár predpisuje 20 
procedúr na základe zdravotného stavu hosťa a odporučí 
niektorý druh aktívnej rehabilitácie ako sú skupinové cvi-
čenia alebo fitnes tréning s trénerom (4 vstupy týždenne). 

Kúpeľné pobyty

Lekári predpisujú pre komplexné kúpeľné pobyty denne niektoré z procedúr:

} na báze prírodného liečivého zdroja: čiastočný bahenný zábal, termálny kúpeľ - zrkadlisko, bahnisko, individuálny 
termálny minerálny kúpeľ, individuálny termálny perličkový kúpeľ, individuálny termálny uhličitý kúpeľ, trakcie vo 
vode, peloidokinezioterapia, vodoliečba, parafango

} formy individuálnej a skupinovej rehabilitácie: masáže - spolu až do 5 masáží týždenne (klasická masáž - čiastočná, 
reflexná segmentová masáž, podvodná masáž), rehabilitácia vo vode, trakcie, skupinový telocvik, individuálne cviče-
nie, ergoterapia

} ostatné procedúry: elektroliečba (vrátane magnetoterapie), ultrazvuk, fototerapia (laserová terapia, bioptronová 
lampa, repuls), vodoliečba (podvodná masáž, vírivý kúpeľ, škótske streky, striedavý nožný kúpeľ - šľapačky), parafíno-
vý zábal, kryoterapia, suchý uhličitý kúpeľ, injekcie plynného CO2 , rázová vlna, inhalácia, fitnes

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT LIGHT

Kúpeľný pobyt zameraný na úľavu od bolesti, zlepšenie 
stuhnutosti, pohyblivosti a ďalších príznakov spojených  
s ochoreniami pohybového systému. Odporúčaná dĺžka 
pobytu je 2 týždne.

Ubytovanie s plnou penziou: raňajky formou bufetových 
stolov, obed, večera
Lekár a zdravotné vyšetrenia: (vstupné a výstupné) so 
zameraním na ochorenia pohybového aparátu a ich kom-
plikácie
Návšteva lekára: 1x za týždeň
Diagnostika a laboratórne testy na základe predpisu
lekára: pre kúpeľné pobyty s minimálnou dĺžkou 13 nocí
Lekárska správa na konci pobytu
Liečebné procedúry: individuálny liečebný program sta-
novený na základe zdravotného stavu hosťa a predpisu 
lekára, ktorý zahŕňa do 18 procedúr za týždeň (7 nocí), vrá-
tane aktívnej rehabilitácie (3x týždenne) ako sú skupinové 
cvičenia alebo fitnes tréning s trénerom.
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Kúpeľné pobyty

5 nocí - 8 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal, 
2x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / perličkový 
kúpeľ, 1x soľná jaskyňa / oxygenoterapia, 1x severská chô-
dza / skupinový telocvik / hydrokinezioterapia / aquabike
6 nocí - 9 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal, 
2x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / perličkový 
kúpeľ, 1x soľná jaskyňa / oxygenoterapia, 2x severská chô-
dza/skupinový telocvik/hydrokinezioterapia/aquabike
7 nocí - 15 procedúr za pobyt - zvýhodnený pobyt s vyš-
ším počtom procedúr, zameraný na prevenciu
3x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal, 
2x klasická masáž- čiastočná, 2x hydroterapia / perličkový 
kúpeľ, 2x soľná jaskyňa / oxygenoterapia, 3x  severská chô-
dza / skupinový telocvik / hydrokinezioterapia / aquabike, 2x 
parafín / parafango / suchý CO2

„NAVŽDY MLADÝ“ TÝŽDEŇ

Kúpeľný pobyt je určený pre seniorov na regeneráciu tela         
s dĺžkou pobytu 1 týždeň (7 nocí).
Ubytovanie s polpenziou: raňajky formou bufetových stolov, 
večera 
Lekár a zdravotné vyšetrenia (vstupné)
EKG test
Liečebné procedúry: individuálny liečebný program stano-
vený na základe zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára, 
ktorý zahŕňa do 12 procedúr za týždeň (7 nocí), vrátane ak-
tívnej rehabilitácie (3x týždenne) ako sú skupinové cvičenia 
alebo fitnes tréning s trénerom 
Výber procedúr z nasledovného: individuálny termálny 
uhličitý kúpeľ, čiastočný bahenný zábal alebo parafango 
(1x týždenne), parafínový zábal, termálny kúpeľ - zrkadlisko 
alebo individuálny termálny minerálny kúpeľ, soľná jaskyňa, 
vírivý kúpeľ, striedavý nožný kúpeľ - šľapačky, klasická masáž 
- čiastočná, suchý uhličitý kúpeľ

CHUŤ PIEŠŤAN

Obľúbený kúpeľný pobyt ponúkajúci unikátne piešťanské 
procedúry.
Ubytovanie s polpenziou: raňajky formou bufetových 
stolov, večera
Konzultácia s lekárom zameraná na prípadné kontrain-
dikácie procedúr
Liečebné procedúry: relaxačný program zahŕňajúci niž-
šie uvedené procedúry:
2 noci - 3 procedúry za pobyt
1x termálny kúpeľ  - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zá-
bal, 1x klasická masáž  - čiastočná
3 noci - 4 procedúry za pobyt
1x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal, 
1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / perličkový 
kúpeľ
4 noci - 6 procedúr za pobyt
1x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zá-
bal, 1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / per-
ličkový kúpeľ, 1x soľná jaskyňa / oxygenoterapia, 1x se-
verská chôdza / skupinový telocvik / hydrokinezioterapia 
/ aquabike 

PROGRAM NA CHUDNUTIE

Kúpeľný pobyt je zameraný na redukciu hmotnosti for-
mou diéty Nutrition Balance a na prevenciu ochorení 
pohybového aparátu spôsobených nadváhou s odporú-
čanou dĺžkou pobytu minimálne 3 týždne.
Ubytovanie s plnou penziou: špeciálna redukčná dié-
ta - individuálna diéta s malým množstvom sacharidov, 
dostatočným prísunom bielkovín, minimálnym množ-
stvom tukov a vysokým množstvom tekutín a vitamínov; 
predovšetkým ľahké nízkokalorické jedlá z hydiny a rýb 
s množstvom zeleniny, vlákniny, vitamínov, obohatené  
o výživové doplnky prírodného charakteru a pitnú kúru
Lekár a zdravotné vyšetrenia: (vstupné a výstupné) so 
zameraním na príznaky obezity a s tým spojených kom-
plikácií + 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 zahŕ-
ňajúci do 28 procedúr za týždeň (7 nocí) 
Výber procedúr z nasledovného: termálny kúpeľ - 
zrkadlisko, bahnisko, individuálny termálny minerálny 
kúpeľ, bahenný zábal (2x za týždeň), skupinové cvičenie 
(denne), vírivý kúpeľ, hydromasáž, podvodná masáž, kla-
sická masáž - čiastočná, individuálne terapeutické cvi-
čenie (2x týždenne) alebo mäkké techniky s Ortho-Bio-
nomickou metódou (2x týždenne), severská chôdza, 
škótske streky, striedavý nožný kúpeľ - šľapačky, uhličitá 
vazoaktívna terapia (max. 2x za týždeň), elektroterapia, 
oxygenoterapia, soľná jaskyňa, fitnes tréning s fitnes tré-
nerom (denne), trakcie
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Kúpeľné domy

Luxusný kúpeľný dom je postavený priamo nad  
liečivými prameňmi a ponúka viac ako 60 liečeb-
ných a wellness procedúr. Jeho centrom je 
unikátne bahnisko. Kúpeľný dom je priamo spo-
jený so secesným hotelom Health Spa Resort 
Thermia Palace*****.

 IRMA HEALTH SPA

PRO PATRIA HEALTH SPA

Procedúry sa poskytujú v historických priestoroch. 
Bahenná kuchyňa v Pro Patria Health Spa funguje 
na základe pôvodných a osvedčených technolo- 
gických postupov od roku 1916. Kúpeľný dom je 
priamo spojený so Spa Hotel Pro Patria**.

Moderné balneologické centrum, renovované  
v roku 2014, ponúka kúpeľné procedúry na tej naj-
vyššej  lekárskej úrovni.  Kúpeľný dom je priamo spo-
jený s hotelmi Danubius Health Spa Resort Espla- 
nade**** a Spa Hotel Grand Splendid***.

NAPOLEON HEALTH SPA

BALNEA HEALTH SPA

Najstarší z kúpeľných domov tvorí komplex troch 
budov postavených v klasickom slohu, ktoré spolu 
vytvárajú malé nádvorie. Súčasťou je zrkadlisko, 
ktoré bolo prvým na Kúpeľnom ostrove. V budove 
Napoleon III. sa nachádza soľná jaskyňa.

Hotel HSR Thermia Palace a Irma Health Spa sú 
certifikované podľa TÜV Rheinland.
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Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
 Tel.: +421 33 775 6111
Fax: +421 33 775 6199

thermia@spapiestany.sk
(N 48°35’12.9” E 17°50’27.7”)

Renovovaný secesný skvost Thermia Palace,  
postavený v roku 1912, je situovaný v malebnom 
prostredí Kúpeľného ostrova. Päťhviezdičkový 
hotel ponúka ubytovanie v 118 luxusných klima-
tizovaných izbách vrátane apartmánov. Hotel je 
priamo spojený s kúpeľným domom Irma Health 
Spa. Zdravie a pohodlie - všetko pod jednou stre-
chou. Doprajte si kúpeľ v bahnisku a zrkadlisku  
v unikátnych kúpeľných priestoroch.

IZBY

Komfort: luxusná klimatizovaná nefajčiarska izba  
s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha), LED TV (SAT-TV),  
2 telefóny, WIFI, trezor, minibar na požiadanie, čajový a ká-
vový servis, sušič vlasov, kúpací plášť.
Deluxe: veľká luxusná klimatizovaná nefajčiarska izba  
s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha), LED TV (SAT-TV), 2 telefóny, 
WIFI, trezor, minibar na požiadanie, čajový a kávový servis, 
sušič vlasov, kúpací plášť, rozostieľka. 
Deluxe Plus: veľká luxusná klimatizovaná nefajčiarska izba  
s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha), LED TV (SAT-TV), 2 telefóny, 
WIFI, trezor, minibar na požiadanie, čajový a kávový servis, 
sušič vlasov, kúpací plášť, rozostieľka. 
Apartmán: luxusný klimatizovaný nefajčiarsky apartmán  
s obývačkou a spálňou, kúpeľňou, balkónom, LED TV (SAT-
TV), Hi-Fi, 2 telefóny, WIFI, trezor, minibar na požiadanie, 
čajový a kávový servis, sušič vlasov, kúpací plášť, papuče, ro-
zostieľka, denná tlač na požiadanie, osobná váha. 
Apartmán Deluxe: veľký luxusný klimatizovaný nefajčiar-
sky apartmán s obývačkou a spálňou, kúpeľňou, balkónom, 
LED TV (SAT-TV), Hi-Fi, 2 telefóny, WIFI, trezor, minibar na 
požiadanie, čajový a kávový servis, sušič vlasov, kúpací 
plášť, papuče, rozostieľka, denná tlač na požiadanie, osob-
ná váha. 

Concierge, batožinová služba, biznis centrum.

Za poplatok: room service, práčovňa, zmenáreň, parko- 
visko, transfery.

KÚPEĽNÁ LIEČBA 
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Kúpeľný dom Irma Health Spa s unikátnym  
bahniskom a zrkadliskom ponúka viac ako 60 liečeb-
ných procedúr: bahenné zábaly, termálne vaňové kúpele,  
perličkové kúpele, podvodné masáže, trakcie vo vode,  
elektroliečbu, individuálne terapeutické cvičenia, liečebné 
masáže. 24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

RELAX A WELLNESS

Vonkajší bazén s termálnou vodou, sauna, Premier Fitness 
Center, Emporium Wellness & Beauty: kozmetické ošetrenia 
s kvalitnou kozmetikou, manikúra a pedikúra.

REŠTAURÁCIE A BARY 

V Grand Restaurant a Salon Hubertus sa servírujú špe-
ciality medzinárodnej ako i domácej kuchyne. Naše menu  
a bufetové stoly ponúkajú lákavé jedlá s orientáciou na 
trendy ľahkej a modernej gastronómie. Na odporúčanie 
lekára ponúkame tiež špeciálne diétne stravovanie vyho-
vujúce bezlepkovej a bezlaktózovej diéte. Špeciality z kávy 
a čaju ako i kvalitné vína a kokteily si môžete vychutnať v 
Café Alexander, v salóne Ferdinand alebo na letnej terase. 
V našej vinotéke objavíte veľký výber slovenských a medzi-
národných vín. 
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12.01.2020 – 28.03.2020 mimo sezóna

29.03.2020 – 30.05.2020 stredná sezóna

31.05.2020 – 26.09.2020 hlavná sezóna

27.09.2020 – 31.10.2020 stredná sezóna

01.11.2020 – 29.12.2020 mimo sezóna

30.12.2020 – 02.01.2021 stredná sezóna

03.01.2021 -  16.01.2021 mimo sezóna

Zľava 10% za skorý nákup - platí do 31.3.2020
Zarezervujte si svoj pobyt na rok 2020 už teraz a získajte zľavu až 10% za skorý nákup! 
Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať s inými zľavami a špeciálnymi ponukami.
Zľava na dlhodobé kúpeľné pobyty: 
min. 21 nocí - zľava 5%; min. 28 nocí - zľava 10% (celoročne)
Príplatok za Štedrý deň € 50,00 na osobu.
Príplatok za Silvester € 125,00 na osobu. 
Cena za osobu a noc v EUR.
Prístelka je možná len pre deti do veku 12,99 r. Deti staršie ako 13 r. 
a dospelé osoby môžu byť na prístelke len v izbách kategórie Apartmán. 

Bezplatné služby:
welcome drink
denne jedna fľaša vody na izbe
bezplatné WIFI pripojenie na internet 
batožinová služba
vstup do wellness a fitness

* Podrobný popis kúpeľných pobytov 
nájdete na stranách 3 a 4.

Health Spa Resort Thermia Palace*****

KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ 
POBYT LIGHT

PROGRAM 
NA CHUDNUTIE 

CHUŤ PIEŠŤAN
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná penzia, 
zdravotné vyšetrenia, 
lekárska správa na konci 
pobytu, laboratórne testy, do 
24 procedúr za týždeň podľa 
predpisu lekára*

Ubytovanie, plná penzia, 
zdravotné vyšetrenia, lekárs-
ka správa na konci pobytu, 
laboratórne testy, do 18 
procedúr za týždeň podľa 
predpisu lekára *

Ubytovanie, plná penzia 
– redukčná diéta, zdravotné 
vyšetrenia, lekárska správa 
na konci pobytu, laboratórne 
testy, konzultácia s fitnes tré-
nerom, kontrola BMI a WHR, 
do 28 procedúr za týždeň 
podľa predpisu lekára*

Ubytovanie, polpenzia, le-
kárska konzultácia,  
1 – 2  procedúry za deň podľa 
dĺžky pobytu*

Kategória izby
min. 7 nocí min. 7 nocí min. 13 nocí 2 - 7 nocí

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

1/2 Komfort 155 165 175 150 160 170 175 185 195 145 155 165 115 125 135

1/1 Komfort 185 205 235 180 200 230 205 225 255 175 195 225 145 165 195

1/2 Deluxe 170 180 190 165 175 185 190 200 210 160 170 180 130 140 150

1/1 Deluxe 200 220 250 195 215 245 220 240 270 190 210 240 160 180 210

1/2 Deluxe Plus 190 200 210 185 195 205 210 220 230 180 190 200 150 160 170

1/1 Deluxe Plus 220 240 270 215 235 265 240 260 290 210 230 260 180 200 230

1/2 Apartmán 210 230 240 205 225 235 230 250 260 200 220 230 170 190 200

1/1 Apartmán 260 300 380 255 295 375 280 320 400 250 290 370 220 260 340

1/2 Apartmán Deluxe 230 260 280 225 255 275 250 280 300 220 250 270 190 220 240

1/1 Apartmán Deluxe 310 360 450 305 355 445 330 380 470 300 350 440 270 320 410

Prístelka = 155 165 175 150 160 170 175 185 195 145 155 165 115 125 135
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Štvorhviezdičkový hotelový komplex, nachádzajúci 
sa v prekrásnom parku priamo v centre Kúpeľného 
ostrova. Hotel Esplanade ponúka 259 izieb vrátane 
15 apartmánov a v Krídle Palace 198 izieb vrátane  
6 apartmánov. Je to hotel pre všetky príležitosti. V prie-
behu uplynulých dvoch rokov došlo k rekonštrukcii 
izeb a reštaurácií.
Kúpeľná a zdravotná starostlivosť je poskytovaná  
v kúpeľnom dome Balnea Health Spa, wellness a relax 
v centre Vodný a saunový svet, kulinárske lahôdky v 
rôznych reštauráciách. Kaviareň s letnou terasou, noč-
ný bar so živou hudbou, kongresové priestory ako i 
široká ponuka voľnočasových a športových aktivít.

IZBY

ESPLANADE

Komfort: nefajčiarska izba s kúpeľňou (vaňa alebo 
sprcha), balkón, SAT-TV, WIFI, minibar na požiadanie na 
recepcii, telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť. Izby s 
klimatizáciou na vyžiadanie za príplatok. 
Premium: zrekonštruovaná klimatizovaná nefajčiarska 
izba s kúpeľňou (sprcha), balkón, SAT-TV, WIFI, minibar 
na požiadanie na recepcii, telefón, trezor, sušič vlasov a 
kúpací plášť
Premium Plus: veľká zrekonštruovaná klimatizovaná ne-
fajčiarska izba s kúpeľňou (sprcha), balkón, SAT-TV, WIFI, 
minibar, telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť. Mož-
nosť prístelky. 
Apartmán Komfort: nefajčiarsky apartmán s oddele-
nou obývačkou a spálňou, kúpeľňa, balkón, SAT-TV, WIFI, 
minibar na požiadanie na recepcii, telefón, trezor, sušič 
vlasov a kúpací plášť. Možnosť prístelky.
a kúpací plášť. Možnosť prístelky.

Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
Tel.: +421 33 775 5111
Fax: +421 33 775 5199

esplanade@spapiestany.sk
(N 48°35’25.3” E 17°50’49.9”)

Apartmán Premium: zrekonštruovaný klimatizovaný 
nefajčiarsky apartmán s oddelenou obývačkou a spálňou, 
kúpeľňa so sprchou, balkón, SAT-TV, WIFI, minibar na po-
žiadanie na recepcii, telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací 
plášť. Možnosť prístelky.
Rodinný apartmán: zrekonštruovaný priestranný kli-
matizovaný nefajčiarsky apartmán s obývačkou a dvoma 
spálňami, 2 kúpeľne, balkón, SAT-TV, WIFI, minibar na po-
žiadanie na recepcii, telefón, trezor, sušič na vlasy a kúpa-
cí plášť. Možnosť prístelky.

KRÍDLO PALACE

Štandard: klimatizovaná nefajčiarska izba s kúpeľňou 
(sprcha alebo vaňa), francúzsky balkón, SAT-TV, WIFI, mi-
nibar na požiadanie na recepcii, telefón, trezor, sušič vla-
sov a kúpací plášť
Superior: veľká klimatizovaná nefajčiarska izba s kúpeľ-
ňou (sprcha alebo vaňa), francúzsky balkón, SAT-TV, WIFI, 
minibar na požiadanie na recepcii, telefón, trezor, sušič 
vlasov a kúpací plášť. Možnosť prístelky.
Junior apartmán: veľká klimatizovaná nefajčiarska izba  
s rozťahovacou sedačkou, kúpeľňou (sprcha), SAT-TV, 
WIFI, minibar na požiadanie na recepcii, telefón, trezor, 
sušič vlasov a kúpací plášť. Možnosť prístelky pre dieťa 
do 12,99 roka.

 8 | KÚPELE PIEŠŤANY



Health Spa Resort Esplanade****

KÚPEĽNÁ LIEČBA 
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Balnea Health Spa - moderné liečebné centrum, ktoré po-
núka kúpeľné procedúry na tej najvyššej úrovni. Kúpeľné 
centrum bolo v roku 2014 kompletne zrenovované.  Lie-
čebné procedúry sú založené na prírodných liečivých 
zdrojoch, ktoré sa stali základom pre profesionálne lie-
čebné metódy, a sú mimoriadne účinné pri liečbe reuma-
tizmu a ochorení pohybového aparátu. Okrem kúpeľov v 
termálnej minerálnej vode s vysokým obsahom sírovo-
díka sú k dispozícii bahenné zábaly, manuálne podvod-
né masáže, trakcie, antispastická kinezioterapia, ergo- 
terapia, mechanoterapia, elektroliečba, individuálne tera-
peutické cvičenia, aktívna rehabilitácia a liečebné masáže. 
24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

RELAX A WELLNESS

Vodný a saunový svet poskytuje okrem vonkajšieho a vnú-
torného bazéna atrakcie ako jacuzzi, podvodné masáže, 
vodný chrlič spolu s fínskou saunou, infra saunou, parným 
kúpeľom, soláriom a relaxačnou miestnosťou. Premier Fit-
ness a salón krásy v Balnea Health Spa.

REŠTAURÁCIE A BARY 

Priestranné reštaurácie vám ponúkajú príjemnú atmo-
sféru. Raňajky, obed i večera sú servírované formou bu- 
fetu. Menu zahŕňa sortiment so zdravými, ľahkými jedlami  
s nízkym obsahom tukov a cukrov. Na základe odporú- 
čania lekára vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu stravu.  
Ponúkame napríklad bezlepkové jedlá a jedlá bez laktózy. 
Špeciality, kávu i čaj si môžete vychutnať v Park Café a na 
letnej terase. V Balneo Café nájdete ďalšie špeciality z našej 
bohatej gastro ponuky.

Concierge, batožinová služba, knižnica, biliard, kartové a 
šachové stoly, biznis centrum, bankomat, nákupná pasáž.

Za poplatok: room service, práčovňa, zmenáreň, parkovis-
ko, garáže, transfery.
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Health Spa Resort Esplanade****

ESPLANADE KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ 
POBYT LIGHT

PROGRAM 
NA CHUDNUTIE 

CHUŤ PIEŠŤAN
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná penzia, 
zdravotné vyšetrenia, 
lekárska správa na konci 
pobytu, laboratórne testy, do 
24 procedúr za týždeň podľa 
predpisu lekára*

Ubytovanie, plná penzia, 
zdravotné vyšetrenia, lekárs-
ka správa na konci pobytu, 
laboratórne testy, do 18 
procedúr za týždeň podľa 
predpisu lekára *

Ubytovanie, plná penzia 
– redukčná diéta, zdravotné 
vyšetrenia, lekárska správa 
na konci pobytu, laboratórne 
testy, konzultácia s fitnes tré-
nerom, kontrola BMI a WHR, 
do 28 procedúr za týždeň 
podľa predpisu lekára*

Ubytovanie, polpenzia, le-
kárska konzultácia,  
1 – 2  procedúry za deň podľa 
dĺžky pobytu*

Kategória izby
min. 7 nocí min. 7 nocí min. 13 nocí 2 - 7 nocí

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

1/2 Komfort 110 120 135 105 115 130 130 140 155 100 110 125 90 100 115

1/1 Komfort 130 140 155 125 135 150 150 160 175 120 130 145 110 120 135

1/2 Premium 125 135 160 120 130 155 145 155 180 115 125 150 105 115 140

1/1 Premium 145 155 190 140 150 185 165 175 210 135 145 180 125 135 170

1/2 Premium Plus 145 155 180 140 150 175 165 175 200 135 145 170 125 135 160

1/1 Premium Plus 165 175 215 160 170 210 185 195 235 155 165 205 145 155 195

1/2 Apartmán Komfort 155 165 190 150 160 185 175 185 210 145 155 180 135 145 170

1/1 Apartmán Komfort 195 205 230 190 200 225 215 225 250 185 195 220 175 185 210

1/2 Apartmán Premium 175 185 210 170 180 205 195 205 230 165 175 200 155 165 190

1/1 Apartmán Premium 215 225 250 210 220 245 235 245 270 205 215 240 195 205 230

1/2 Rodinný apartmán 235 245 270 230 240 265 255 265 290 225 235 260 215 225 250

1/1 Rodinný apartmán 295 305 330 290 300 325 315 325 350 285 295 320 275 285 310

Prístelka = 110 120 135 105 115 130 130 140 155 100 110 125 90 100 115

 10 | KÚPELE PIEŠŤANY



Health Spa Resort Esplanade****, Krídlo Palace

Bezplatné služby:
WIFI pripojenie na internet v celom hoteli
batožinová služba
Vodný a saunový svet
Premier Fitness 
s bazénom, saunami a vodnými bicyklami

Zľava 10% za skorý nákup - platí do 31.3.2020
Zarezervujte si svoj pobyt na rok 2020 už teraz a získajte zľavu až 
10% za skorý nákup! 
Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať s inými zľavami a 
špeciálnymi ponukami. 
Zľava na dlhodobé kúpeľné pobyty: 
min. 21 nocí - zľava 5%;  min. 28 nocí - zľava 10% (celoročne)
Príplatok za Štedrý deň € 35,00 na osobu. 
Príplatok za Silvester € 95,00 na osobu. 
Cena za osobu a noc v EUR.
Prístelka je možná len pre deti do veku 12,99r. Deti staršie ako 13r a 
dospelé osoby môžu byť na prístelke len v izbách kategórie Apart-
mán (neplatí pre Junior Apartmán).

* Podrobný popis kúpeľných pobytov nájdete na stranách 3 a 4.

KRÍDLO 
PALACE

KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ 
POBYT LIGHT

PROGRAM 
NA CHUDNUTIE 

CHUŤ PIEŠŤAN
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná penzia, 
zdravotné vyšetrenia, 
lekárska správa na konci 
pobytu, laboratórne testy, do 
24 procedúr za týždeň podľa 
predpisu lekára*

Ubytovanie, plná penzia, 
zdravotné vyšetrenia, lekárs-
ka správa na konci pobytu, 
laboratórne testy, do 18 
procedúr za týždeň podľa 
predpisu lekára *

Ubytovanie, plná penzia 
– redukčná diéta, zdravotné 
vyšetrenia, lekárska správa 
na konci pobytu, laboratórne 
testy, konzultácia s fitnes tré-
nerom, kontrola BMI a WHR, 
do 28 procedúr za týždeň 
podľa predpisu lekára*

Ubytovanie, polpenzia, le-
kárska konzultácia,  
1 – 2  procedúry za deň podľa 
dĺžky pobytu*

Kategória izby
min. 7 nocí min. 7 nocí min. 13 nocí 2 - 7 nocí

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

1/2 Štandard 105 115 130 100 110 125 125 135 150 95 105 120 85 95 110

1/1 Štandard 120 130 145 115 125 140 140 150 165 110 120 135 100 110 125

1/2 Superior 115 130 145 110 125 140 135 150 165 105 120 135 95 110 125

1/1 Superior 130 145 160 125 140 155 150 165 180 120 135 150 110 125 140

1/2 Junior apartmán 135 150 165 130 145 160 155 170 185 125 140 155 115 130 145

1/1 Junior apartmán 175 190 225 170 185 220 195 210 245 165 180 215 155 170 205

Prístelka = 105 115 130 100 110 125 125 135 150 95 105 120 85 95 110

12.01.2020 – 28.03.2020 mimo sezóna

29.03.2020 – 30.05.2020 stredná sezóna

31.05.2020 – 26.09.2020 hlavná sezóna

27.09.2020 – 31.10.2020 stredná sezóna

01.11.2020 – 29.12.2020 mimo sezóna

30.12.2020 – 02.01.2021 stredná sezóna

03.01.2021 -  16.01.2021 mimo sezóna
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IZBY 

SPLENDID

Komfort: nefajčiarska izba s kúpeľňou (vaňa), balkón, SAT-
TV, WIFI, minibar, telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací 
plášť. Izby s klimatizáciou na vyžiadanie a za príplatok.
Apartmán: nefajčiarsky apartmán s oddelenou obývačkou 
a spálňou, kúpeľňa (vaňa), balkón, SAT-TV, WIFI, minibar, te-
lefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť. Možnosť prístelky.

GRAND

Štandard: nefajčiarska izba s kúpeľňou (vaňa), balkón,  
SAT-TV, WIFI, minibar, trezor, telefón, sušič vlasov a kúpací 
plášť. Možnosť prístelky.
Komfort: nefajčiarska izba s kúpeľňou (vaňa), balkón, SAT-
TV, WIFI, minibar, telefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť
Apartmán: nefajčiarsky apartmán s oddelenou obývačkou 
a spálňou, kúpeľňa (vaňa), balkón, SAT-TV, WIFI, minibar, te-
lefón, trezor, sušič vlasov a kúpací plášť. Možnosť prístelky.
Apartmán Komfort: elegantne zariadený nefajčiarsky 
apartmán s oddelenou obývačkou a spálňou, kúpeľňa 
(vaňa), balkón, SAT-TV, WIFI, minibar, telefón, trezor, sušič 
vlasov a kúpací plášť. Možnosť prístelky.

Spa hotel Grand Splendid*** sa nachádza v severnej  
časti Kúpeľného ostrova obklopený storočnými stro- 
mami. Splendid ponúka 143 izieb a Grand 161 izieb. 
Hotel je chodbou priamo spojený s Balnea Health Spa 
centrom. Hosťom ponúka širokú škálu jedinečných 
liečebných a relaxačných procedúr v tichom prostredí 
ako i bohatý kultúrny a hudobný program. Kongre-
sové centrum, ktoré je s hotelom priamo spojené, je 
ideálnym miestom pre organizáciu konferencií a iných 
podujatí.

Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
Tel.: +421 33 775 4211
Fax: +421 33 775 4112

 splendid@spapiestany.sk
(N 48°35’35.5” E 17°50’58.1”)  

KÚPEĽNÁ LIEČBA 
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Balnea Health Spa - moderné liečebné centrum, ktoré 
ponúka kúpeľné procedúry na tej najvyššej úrovni. Kúpeľné 
centrum bolo v roku 2014 kompletne zrenovované. Liečeb-
né procedúry sú založené na prírodných liečivých zdro-
joch, ktoré sa stali základom pre profesionálne liečebné 
metódy a sú mimoriadne účinné pri liečbe reumatizmu a 
ochorení pohybového aparátu. Okrem kúpeľov v termálnej 
minerálnej vode s vysokým obsahom sírovodíka sú k dispo-
zícii bahenné zábaly, manuálne podvodné masáže, trakcie, 
antispastická kinezioterapia, ergoterapia, mechanoterapia, 
elektroliečba, individuálne terapeutické cvičenia, aktívna 
rehabilitácia a liečebné masáže. 24-hodinová dostupnosť 
zdravotnej starostlivosti.

RELAX A WELLNESS 

Vnútorné a vonkajšie bazény, vo vnútornom bazéne sa 
nachádzajú masážne trysky. Premier Fitness a salón krásy 
v Balnea Health Spa.

REŠTAURÁCIE A BARY

À la carte reštaurácia Berlín s letnou terasou a klasické 
reštaurácie Bratislava, Budapešť, Praha, Viedeň vám 
ponúkajú domácu i medzinárodnú kuchyňu. Raňajky sú 
servírované formou bufetu, obed i večera formou výberu  
z denného menu, šalátový bufet. Na základe odporúčania 
lekára vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu stravu - ponú-
kame napríklad bezlepkové a bezlaktózové jedlá. V Café 
Splendid s letnou terasou môžete stráviť príjemné chvíle pri 
káve. 

Concierge, knižnica, počítač pre hostí, kartové a šachové 
stoly, stolný tenis.

Za poplatok: práčovňa, zmenáreň, parkovisko, garáž,  
transfery, krajčírstvo.
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Zľava 10% za skorý nákup - platí do 31.3.2020
Zarezervujte si svoj pobyt na rok 2020 už teraz a získajte zľavu až 10% za skorý nákup! 
Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať s inými zľavami a špeciálnymi ponukami.
Zľava na dlhodobé kúpeľné pobyty 
min. 21 nocí - zľava 5%;  min. 28 nocí - zľava 10% (celoročne)
Príplatok za Štedrý deň € 29,00 na osobu.
Príplatok za Silvester € 75,00 na osobu.
Cena za osobu a noc v EUR.
Prístelka je možná len pre deti do veku 12,99r. Deti staršie ako 13r a dospelé osoby môžu 
byť na prístelke len v izbách kategórie Apartmán (neplatí pre Apartmán v krídle Splendid).

Bezplatné služby:
WIFI pripojenie na internet v celom hoteli
Premier Fitness
vonkajší a vnútorný bazén

Spa Hotel Grand Splendid***

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ 
POBYT

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ 
POBYT LIGHT

CHUŤ PIEŠŤAN
„NAVŽDY MLADÝ“ 

TÝŽDEŇ
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná penzia, zdra-
votné vyšetrenia, lekárska 
správa na konci pobytu, labo-
ratórne testy, do 24 procedúr 
za týždeň podľa predpisu 
lekára *

Ubytovanie, plná penzia, zdra-
votné vyšetrenia, lekárska 
správa na konci pobytu, labo-
ratórne testy, do 18 procedúr 
za týždeň podľa predpisu 
lekára *

Ubytovanie, polpenzia, lekár-
ska konzultácia, 1 – 2  pro-
cedúry za deň podľa dĺžky 
pobytu *

7x ubytovanie, polpenzia, 
zdravotné vyšetrenia, EKG 
test, do 12 procedúr za týždeň 
podľa predpisu lekára*

Kategória izby min. 7 nocí min. 7 nocí 2 - 7 nocí 7 nocí

SPLENDID mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

1/2 Komfort 90 100 110 85 95 105 80 85 95 70 75 85 60 70 80

1/1 Komfort 110 120 130 105 115 125 100 105 115 90 95 105 80 90 100

1/2 Apartmán 120 130 145 115 125 140 110 115 130 100 105 120 90 100 115

1/1 Apartmán 150 175 200 145 170 195 140 160 185 130 150 175 120 145 170

Prístelka = 90 100 110 85 95 105 80 85 95 70 75 85 60 70 80

GRAND mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

stredná
sezóna

hlavná 
sezóna

1/2 Štandard 80 90 100 75 85 95 70 75 85 60 65 75 50 60 70

1/1 Štandard 100 110 120 95 105 115 90 95 105 80 85 95 70 80 90

1/2 Komfort 90 100 110 85 95 105 80 85 95 70 75 85 60 70 80

1/1 Komfort 110 120 130 105 115 125 100 105 115 90 95 105 80 90 100

1/2 Apartmán 100 110 120 95 105 115 90 95 105 80 85 95 70 80 90

1/1 Apartmán 130 140 160 125 135 155 120 125 145 110 115 135 100 110 130

1/2 Apartmán Komfort 110 120 130 105 115 125 100 105 115 90 95 105 80 90 100

1/1 Apartmán Komfort 140 155 175 135 150 170 130 140 160 120 130 150 110 125 145

Prístelka = 80 90 100 75 85 95 70 75 85 60 65 75 50 60 70

* Podrobný popis kúpeľných pobytov 
nájdete na stranách 3 a 4.

12.01.2020 – 28.03.2020 mimo sezóna

29.03.2020 – 30.05.2020 stredná sezóna

31.05.2020 – 26.09.2020 hlavná sezóna

27.09.2020 – 31.10.2020 stredná sezóna

01.11.2020 – 29.12.2020 mimo sezóna

30.12.2020 – 02.01.2021 stredná sezóna

03.01.2021 -  16.01.2021 mimo sezóna
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KÚPEĽNÁ LIEČBA 
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Kompletná liečebná terapia využívajúca prírodné lieči-
vé zdroje sa poskytuje v Pro Patria Health Spa priamo  
v hoteli alebo v blízkom Napoleon Health Spa. Ponú-
kame širokú škálu jedinečných terapeutických pro-
cedúr ako napríklad: bahenný zábal, bahnisko, ter-
málne minerálne kúpele, komplexná rehabilitácia, 
inhalácie, elektroliečba, kinezioterapia, liečebné masáže. 
24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

RELAX A WELLNESS 

Kaderníctvo, kozmetika, terasa s ležadlami, vírivka v Na-
poleon Health Spa.

REŠTAURÁCIE A BARY

Slovenská a medzinárodná kuchyňa v reštaurácii Sisi  
a reštaurácii Marianna. Raňajky servírujeme formou bu- 
fetu, obedy a večere si môžete vybrať z ponuky denného 
menu, k dispozícii je i šalátový bufet. Na základe odpo-
rúčania lekára vám pripravíme vyváženú a diétnu stravu, 
bezlepkové a bezlaktózové jedlá. Café Franz Jozef s let-
nou terasou vás pozýva k príjemnému posedeniu.

Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
Tel.: +421 33 775 6211
Fax: +421 33 775 6294

propatria@spapiestany.sk
(N 48°35’13.9” E 17°50’37.9”)

Historický kúpeľný hotel, postavený v roku 1916, 
je situovaný v centre Kúpeľného ostrova v bez-
prostrednej blízkosti termálnych minerálnych  
prameňov. Hotel s vejárovitým pôdorysom ponúka 
118 izieb a nachádza sa v ňom stála expozícia Bal-
neologického múzea. Priestory balneoterapie situo-
vané priamo v hoteli alebo blízky kúpeľný dom Na-
poleon Health Spa poskytujú bezbarierový prístup.

IZBY

Economy: nefajčiarska izba bez WC a sprchy, so SAT-TV, 
rádio, telefón, sušič vlasov na požiadanie, WIFI pripojenie
Štandard: nefajčiarska izba s kúpeľňou (sprcha), SAT-TV, 
rádio, telefón, sušič vlasov na požiadanie, WIFI pripojenie
Komfort: novozrekonštruovaná nefajčiarska izba (na 
vyžiadanie podľa dostupnosti aj bezbariérová), kúpeľňa 
(sprcha) a WC, klimatizácia, WIFI pripojenie, SAT TV, rádio-
budík, chladnička, telefón, trezor a sušič na vlasy 
Apartmán Komfort novozrekonštruovaný nefajčiarsky 
apartmán s oddelenou obývačkou a spálňou, kúpeľňa 
(sprcha) a WC, klimatizácia, WIFI pripojenie, SAT TV, rádio-
budík, chladnička, telefón, trezor a sušič na vlasy.

Za poplatok: batožinová služba, práčovňa, zmenáreň, 
centrálny trezor, parkovisko a transfery.

 14 | KÚPELE PIEŠŤANY



Bezplatné služby:  
fitnes centrum v Napoleon Health Spa
počítač pre hostí
WIFI pripojenie v celom hoteli

Zľava 10% za skorý nákup - platí do 31.3.2020
Zarezervujte si svoj pobyt na rok 2020 už teraz a získajte 
zľavu až 10% za skorý nákup! 
Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a špeciálnymi ponukami.

Zľava na dlhodobé kúpeľné pobyty 
min. 21 nocí - zľava 5%; 
min. 28 nocí - zľava 10% (celoročne)
Cena za osobu a noc v EUR.

Spa Hotel Pro Patria**

KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

CHUŤ PIEŠŤAN
„NAVŽDY MLADÝ“ 

TÝŽDEŇ 
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná penzia, 
zdravotné vyšetrenia, lekár-
ska správa na konci pobytu, 
laboratórne testy, do 24 pro-
cedúr za týždeň podľa pred-
pisu lekára*

Ubytovanie, polpenzia, lekár-
ska konzultácia, 1 – 2 proce-
dúry za deň podľa dĺžky po-
bytu*

7x ubytovanie, polpenzia, 
zdravotné vyšetrenia, EKG 
test, do 12 procedúr za týž-
deň podľa predpisu lekára*

Kategória izby
min. 7 nocí 2 - 7 nocí 7 nocí

mimo
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

hlavná 
sezóna

mimo
sezóna

hlavná 
sezóna

1/2 Economy 60 70 50 60 45 55 35 45

1/1 Economy 70 80 60 70 55 65 45 55

1/2 Štandard 70 80 60 70 55 65 45 55

1/1 Štandard 80 90 70 80 65 75 55 65

1/2 Komfort 85 95 75 85 70 80 60 70

1/1 Komfort 95 105 85 95 80 90 70 80

1/2 Apartmán Komfort 95 105 85 95 80 90 70 80

1/1 Apartmán Komfort 110 120 100 110 95 105 85 95

Prístelka = 70 80 60 70 55 65 45 55

12.01.2020 – 02.05.2020 mimo sezóna

03.05.2020 – 26.09.2020 hlavná sezóna

27.09.2020 – 19.12.2020 mimo sezóna

20.12.2020 – 09.01.2021 sezónna uzávierka

10.01.2021 – 16.01.2021 mimo sezóna

* Podrobný popis kúpeľných pobytov nájdete na stranách 3 a 4.
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IZBY

Economy: nefajčiarska izba bez WC a sprchy so SAT-TV, 
balkón, telefón, trezor, sušič vlasov na požiadanie.
Štandard: nefajčiarska izba s kúpeľňou (vaňa alebo 
sprcha), SAT-TV, balkón, chladnička, trezor, telefón, sušič 
vlasov na požiadanie.
Apartmán: nefajčiarsky apartmán s oddelenou obý-
vačkou a spálňou, kúpeľňa (sprcha), klimatizácia, balkón, 
SAT-TV, telefón, chladnička, trezor, rádio, sušič vlasov. 

Za poplatok: práčovňa, zmenáreň, parkovisko, transfery.

Winterova 58, 921 29  Piešťany
Tel. +421 33 775 3111

recepciajalta@spapiestany.sk
Nálepkova ulica –  pri nemocnici kruhový objazd 

– druhý výjazd vľavo

Hotel Jalta s bohatou tradíciou, postavený v roku 
1929 vo funkcionalistickom slohu, je situovaný pria-
mo na pešej zóne mesta Piešťany. Ponúka 67 útulne 
zariadených izieb a je iba niekoľko minút vzdialený 
od Kúpeľného ostrova. Letné terasy hotela vás po-
zývajú k odpočinku. 

KÚPEĽNÁ LIEČBA 
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Procedúry založené na jedinečnej liečivej minerálnej 
vode a sírnom bahne ako aj relaxačné a regeneračné 
procedúry sú poskytované v Napoleon Health Spa a Pro 
Patria Health Spa na Kúpeľnom ostrove. Ponúkame širo-
ké spektrum liečebných procedúr ako napríklad: bahenný 
zábal, bahnisko, termálne minerálne kúpele, komplexná 
rehabilitácia, elektroliečba, kinezioterapia, liečebné ma-
sáže. 24-hodinová lekárska pohotovosť.

RELAX A WELLNESS 

Letná terasa na streche.

REŠTAURÁCIE A BARY

V reštaurácii servírujeme slovenskú a medzinárodnú 
kuchyňu. Raňajky servírujeme formou bufetu, obedy  
a večere si môžete vybrať z ponuky denného menu, k dis-
pozícii je i šalátový bufet. Na základe odporúčania lekára 
vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu stravu, ponúkame 
bezlepkové jedlá a jedlá bez laktózy.
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* Podrobný popis kúpeľných pobytov nájdete na stranách 3 a 4.

Bezplatné služby:
fitnes centrum v Napoleon Health Spa
WIFI pripojenie v celom hoteli

Hotel Jalta** 

Zľava 10% za skorý nákup - platí do 31.3.2020
Zarezervujte si svoj pobyt na rok 2020 už teraz a získajte 
zľavu až 10% za skorý nákup! 
Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať s inými zľa-
vami a špeciálnymi ponukami.

Zľava na dlhodobé kúpeľné pobyty 
min. 21 nocí - zľava 5%; 
min. 28 nocí - zľava 10% (celoročne)
Cena za osobu a noc v EUR.

KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

CHUŤ PIEŠŤAN
„NAVŽDY MLADÝ“ 

TÝŽDEŇ 
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná pen-
zia, zdravotné vyšetrenia, 
lekárska správa na konci 
pobytu, laboratórne testy, 
do 24 procedúr za týždeň 
podľa predpisu lekára*

Ubytovanie, polpenzia, lekár-
ska konzultácia, 1 – 2 pro-
cedúry za deň podľa dĺžky 
pobytu*

7x ubytovanie, polpen-
zia, zdravotné vyšetrenia, 
EKG test, do 12 procedúr 
za týždeň podľa predpisu 
lekára*

Kategória izby
min. 7 nocí 2 - 7 nocí 7 nocí

sezóna sezóna sezóna sezóna

1/2 Economy 55 45 40 35

1/1 Economy 70 60 55 50

1/2 Štandard 65 55 50 45

1/1 Štandard 80 70 65 60

1/2 Apartmán 75 65 60 55

1/1 Apartmán 90 80 75 70

Prístelka = 65 55 50 45

01.01.2020 – 01.02.2020 sezónna uzávierka

02.02.2020 – 19.12.2020 sezóna

20.12. 2020 – 27.02.2021 sezónna uzávierka
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IZBY

Štandard: nefajčiarska izba s kúpeľňou (vaňa alebo 
sprcha), SAT-TV, trezor, telefón, sušič vlasov na požiada-
nie. 
Komfort: veľká nefajčiarska izba s kúpeľňou, SAT-TV, bal-
kón, chladnička, trezor, telefón, sušič vlasov na požiada-
nie. Možnosť prístelky.
Apartmán: nefajčiarsky apartmán s oddelenou obývač-
kou a spálňou, kúpeľňa, SAT-TV, chladnička, telefón, tre-
zor, sušič vlasov. Možnosť prístelky.

Check-in a check-out je dostupný v hoteli Jalta.

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111

recepciajalta@spapiestany.sk
(N 48°35’18.2” E 17°50’12.2”)

Útulne zariadená Vila Trajan leží len kúsok od  
pešej zóny a neďaleko symbolu mesta Piešťany,  
barlolámača. Všetkých 27 izieb poskytuje pohodlie  
a rodinnú atmosféru. Miesto pre odpočinok nájdetev 
letných mesiacoch na slnečnej terase v hoteli Jalta.  

KÚPEĽNÁ LIEČBA 
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Procedúry založené na jedinečnej liečivej minerálnej 
vode a sírnom bahne ako aj relaxačné a regeneračné 
procedúry sú poskytované v Napoleon Health Spa a Pro 
Patria Health Spa na Kúpeľnom ostrove. Ponúkame širo-
ké spektrum liečebných procedúr ako napríklad: bahenný 
zábal, bahnisko, termálne minerálne kúpele, komplexná 
rehabilitácia, elektroliečba, kinezioterapia, liečebné ma-
sáže. 24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

REŠTAURÁCIE A BARY

Raňajky, obedy a večere sú servírované v hoteli Jalta. K 
jedlám ponúkame šalátový bufet. Na základe odporúča-
nia lekára vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu stravu, 
ponúkame bezlepkové a bezlaktózové jedlá.

Za poplatok: počítač pre hostí, práčovňa, zmenáreň, par-
kovisko, transfery.
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Vila Trajan**   

Zľava 10% za skorý nákup - platí do 31.3.2020
Zarezervujte si svoj pobyt na rok 2020 už teraz a získajte 
zľavu až 10% za skorý nákup! 
Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať s inými 
zľavami a špeciálnymi ponukami.

Zľava na dlhodobé kúpeľné pobyty 
min. 21 nocí - zľava 5%; 
min. 28 nocí - zľava 10% (celoročne)
Cena za osobu a noc v EUR.

* Podrobný popis kúpeľných pobytov nájdete na stranách 3 a 4.

Bezplatné služby:
fitnes centrum v Napoleon Health Spa
WIFI pripojenie v celom hoteli

01.01.2020 – 01.02.2020 sezónna uzávierka

02.02.2020 – 19.12.2020 sezóna

20.12. 2020 – 27.02.2021 sezónna uzávierka

KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

CHUŤ PIEŠŤAN
„NAVŽDY MLADÝ“ 

TÝŽDEŇ 
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná pen-
zia, zdravotné vyšetrenia, 
lekárska správa na konci 
pobytu, laboratórne testy, 
do 24 procedúr za týždeň 
podľa predpisu lekára*

Ubytovanie, polpenzia, le- 
kárska konzultácia, 1 – 2  
procedúry za deň podľa 
dĺžky pobytu*

7x ubytovanie, polpen-
zia, zdravotné vyšetrenia, 
EKG test, do 12 procedúr 
za týždeň podľa predpisu 
lekára*

Kategória izby
min. 7 nocí 2 - 7 nocí 7 nocí

sezóna sezóna sezóna sezóna

1/2 Štandard 70 60 55 45

1/1 Štandard 80 70 65 55

1/2 Komfort 75 65 60 50

1/1 Komfort 90 80 75 65

1/2 Apartmán 80 70 65 55

1/1 Apartmán 95 85 80 70

Prístelka = 70 60 55 45
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IZBY

DEPENDANCE SMARAGD**

Štandard: nefajčiarska izba s kúpeľňou (vaňa alebo 
sprcha), SAT-TV, rádio, telefón, chladnička, trezor, sušič 
vlasov na požiadanie
Rodinná izba: nefajčiarska izba s oddelenou spálňou 
a obývačkou, kúpeľňa, sušič vlasov, SAT-TV, rádio, telefón, 
chladnička, trezor. 

DEPENDANCE ŠUMAVA**

Štandard: nefajčiarska izba s kúpeľňou (sprcha), SAT-TV, 
rádio, telefón, chladnička, sušič vlasov na požiadanie

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111

recepciajalta@spapiestany.sk
(N 48°35’18.2” E 17°50’12.2”)

Dependance Smaragd a Šumava sa nachádzajú  
v bezprostrednej blízkosti Hotela Jalta v centre mes-
ta a sú vzdialené iba niekoľko minút chôdze od Kú-
peľného ostrova. Vďaka svojej domáckej atmosfére 
sú veľmi obľúbené.

Rodinná izba: nefajčiarska izba s oddelenou spálňou  
a obývačkou, kúpeľňa (sprcha), sušič vlasov, SAT-TV, rá-
dio, telefón, chladnička, trezor. Možnosť prístelky.
 
KÚPEĽNÁ LIEČBA 
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ

Procedúry založené na jedinečnej liečivej minerálnej vode  
a sírnom bahne ako aj relaxačné a regeneračné proce-
dúry sú poskytované v Napoleon Health Spa a Pro Patria 
Health Spa na Kúpeľnom ostrove. Ponúkame široké spek-
trum liečebných procedúr ako napríklad: bahenný zábal, 
bahnisko, termálne minerálne kúpele, komplexná reha-
bilitácia, elektroliečba, kinezioterapia, liečebné masáže. 
24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

REŠTAURÁCIE A BARY

Raňajky, obedy i večere sú servírované v hoteli Jalta.  
K jedlám ponúkame šalátový bufet. Na základe odporú- 
čania lekára vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu stra-
vu, ponúkame bezlepkové a bezlaktózové jedlá. 

Check-in a check-out je dostupný v hoteli Jalta.

Za poplatok: počítač pre hostí, práčovňa, zmenáreň, par-
kovisko, transfery.
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Dependance Smaragd**, Dependance Šumava**      

Bezplatné služby:
fitnes centrum v Napoleon Health Spa
WiFi

* Podrobný popis kúpeľných pobytov nájdete na stranách 3 a 4.

Zľava 10% za skorý nákup - platí do 31.3.2020
Zarezervujte si svoj pobyt na rok 2020 už teraz a získajte zľavu 
až 10% za skorý nákup! 
Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať s inými zľavami 
a špeciálnymi ponukami. 

Zľava na dlhodobé kúpeľné pobyty 
min. 21 nocí - zľava 5%; 
min. 28 nocí - zľava 10% (celoročne)
Cena za osobu a noc v EUR.

Smaragd

01.01.2020 – 29.02.2020 sezónna uzávierka

01.03.2020 – 31.10.2020 sezóna

01.11.2020 – 27.02.2021 sezónna uzávierka

Šumava

01.01.2020 – 04.04.2020 sezónna uzávierka

05.04.2020 – 31.10.2020 sezóna

01.11. 2020 – 27.02.2021 sezónna uzávierka

KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

CHUŤ PIEŠŤAN
„NAVŽDY MLADÝ“ 

TÝŽDEŇ 
UBYTOVANIE

S POLPENZIOU

Ubytovanie, plná pen-
zia, zdravotné vyšetrenia, 
lekárska správa na konci 
pobytu, laboratórne testy, 
do 24 procedúr za týždeň 
podľa predpisu lekára*

Ubytovanie, polpenzia, le- 
kárska konzultácia, 1 – 2  
procedúry za deň podľa 
dĺžky pobytu*

7x ubytovanie, polpen-
zia, zdravotné vyšetrenia, 
EKG test, do 12 procedúr 
za týždeň podľa predpisu 
lekára*

Kategória izby
min. 7 nocí 2 - 7 nocí 7 nocí

sezóna sezóna sezóna sezóna

1/2 Štandard 55 45 40 35

1/1 Štandard 70 60 55 50

1/2 Rodinná izba 60 50 45 40

1/1 Rodinná izba 75 65 60 55

Prístelka = 55 45 40 35
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KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT PRE DETI

Kúpeľný pobyt zameraný na liečbu ochorení pohybového aparátu, nervového sys-
tému, liečbu pooperačných stavov, úrazov, zlepšenie stavu a prognózy ochorenia,  
ale i prevencia chybného  držania tela  a ochorení pohybového aparátu. Odporúčaná 
dĺžka pobytu je 2-3 týždne.
Ubytovanie s plnou penziou: raňajky formou bufetových stolov, obed, 
večera
Lekárske vyšetrenia: vstupné a výstupné vyšetrenia
Návšteva lekára: 1x za týždeň
Lekárska správa na konci pobytu
Liečebné procedúry: individuálny liečebný program podľa zdravotného stavu dieťa-
ťa a predpisu lekára zahŕňajúci do 18 procedúr za týždeň (7 nocí)
Ponuka procedúr: procedúry s využitím prírodných liečivých zdrojov - termálnej  
minerálnej vody a sírneho bahna, klasické masáže, individuálna rehabilitácia, skupino-
vé cvičenie, elektroliečba, fototerapia, parafango, oxygenoterapia, vírivý kúpeľ

FIT POBYT PRE DETI 

Kúpeľný pobyt zameraný na prevenciu ochorení chrbtice, najmä skoliózy, správne dr-
žanie tela, posilnenie svalstva a imunitného systému a zlepšenie kondície
Ubytovanie s plnou penziou: raňajky formou bufetových stolov, obed, večera
Konzultácia s lekárom
Liečebné procedúry: individuálny liečebný preventívny program zahŕňajúci do 
10 procedúr za týžden (7 nocí) podľa odporúčania lekára a zdravotného stavu dieťaťa
Ponuka procedúr: individuálny termálny minerálny kúpeľ (2x za týždeň), skupinové 
cvičenia pre deti (5x za týždeň), klasická masáž (1x za týždeň), soľná jaskyňa (2x za 
týždeň)

Kúpeľné pobyty pre deti

         ODPORÚČANIE

Kúpeľná liečba pre deti je určená deťom vo veku od 6 do 18 rokov výlučne v sprievode dospelej 
osoby (rovnakého pohlavia) prítomnej na každej procedúre dieťaťa. 

Plávanie v hotelovom bazéne iba za prítomnosti a pod dohľadom dospelej osoby (rodiča).

Pri pobytoch pre deti sa vyžaduje prítomnosť sprievodnej osoby rovnakého pohlavia. Cena za 
sprevievodnú osobu je cena pobytu za osobu podľa platného cenníka.

Informácie o príplatkoch, zľavách, sezónach a uzávierkach hotelov nájdete na stránkach  
príslušných hotelov.

Pri komplexnom kúpeľnom pobyte je nutné kúpeľnému lekárovi vopred predložiť lekársku sprá-
vu o zdravotnom stave dieťaťa.

Záleží vám na zdravom vývoji vášho dieťaťa? Dôverujte skúsenostiam našich lekárov a terapeutov, ktorí pripravia program liečebných procedúr práve pre vaše dieťa. Naším cieľom je nielen 
liečba ochorení pohybového aparátu a zlepšenie zdravotného stavu, ale i využitie balneo-rehabilitačných metód na prevenciu a posilnenie zdravia vášho dieťaťa.

KOMPLEXNÝ 
KÚPEĽNÝ POBYT

PRE DETI

FIT POBYT 
PRE DETI 

Ubytovanie s plnou 
penziou, lekárske vy-
šetrenie, lekárska sprá-
va na konci pobytu, až 
do 18 liečebných pro-
cedúr za týždeň na zá-
klade predpisu lekára.

Ubytovanie s plnou 
penziou, konzultácia 
s lekárom, až do 10 
liečebných procedúr
za týždeň na základe
predpisu lekára.

Spa Hotel Kategória izby
min. 7 nocí min. 7 nocí

dieťa dieťa

Health Spa
Resort Esplanade****

1/2 Štandard 90 85

1/2 Komfort 95 90

Spa Hotel 
Grand Splendid***

1/2 Štandard 70 65

1/2 Komfort 75 70

POBYT PRE DETI V KÚPEĽOCH SMRDÁKY

Trápi vaše dieťa kožné ochorenie? Vyskúšajte účinnú a rokmi overenú liečbu kožných 
ochorení v Kúpeľoch Smrdáky. 
Viac informácií na www.kupelesmrdaky.sk a +421 (0)34 69 59 173
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Spa Hotel 
Grand Splendid***

Hotel Jalta**

Vila Trajan

Kongresové centrum

Kúpalisko Eva

Hlavný vjazd

Spa Hotel
Pro Patria**

Hudobný pavilón
Harmony

**

Health Spa 
Resort Thermia Palace*****

Irma 
Health Spa

Napoleon 
Health Spa

Pro Patria
Health Spa

Health Spa Resort 
Esplanade****

Restaurant

Bar

Café

Kneipe

Nachtbar

Poolbar

Terrasse

Parkplatz

Schwimmbad

Fahrradverleih

Tennis

Golf

Kurbühne

Information & 
Kartenverkauf Walk of Fame

Trinkwasser

Pfau-Voliere

Raucher Salon

Spielplatz

EnergiepfadEnergiepfad

Golf

Dependance 
Šumava**

Dependance 
Smaragd**

Balnea Health Spa

Termálne 
jazierka

Grand
Krídlo 
Palace

Splendid

Mapa Kúpeľného ostrova

Reštaurácia

Bar

Kaviareň

Nočný bar

Bar pri bazéne

Terasa

Parkovisko

Bazén

Požičovňa bicyklov

Tenis

Golf

Hudobný pavilón

Informácie a 
predaj vstupeniek

Chodník slávy

Pitný prameň

Voliera pávov

Fajčiarska zóna

Detské ihrisko Rehabilitačný 
chodník
Rehabilitačný 
chodník
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DARČEKOVÉ POUKÁŽKY

Darujte svojim najdrahším výnimočný darček v podobe darčekovej 
poukážky na kúpeľný pobyt alebo procedúru v prekrásnom pro-
stredí Kúpeľného ostrova v Piešťanoch.

Darčekové poukážky na kúpeľné pobyty:
vyberte si z našej širokej ponuky vhodný kúpeľný pobyt a príslušný 
hotel a po prijatí platby vám poukážku zašleme poštou. Ak máte po-
chybnosti pri výbere, zvoľte si sumu od 100,00 EUR a obdarovaný 
si môže kúpeľný pobyt vybrať sám. Po prijatí platby vám poukážku 
zašleme poštou.

Darčekové poukážky na liečebné procedúry:
vyberte si procedúry z nášho cenníka “Zdravotná a kúpeľná starost-
livosť a Wellness a Beauty služby” alebo darujte sumu od 25,00 EUR 
pre voľný výber procedúry. Po prijatí platby vám poukážku zašleme 
poštou. Objednávky darčekových pokazov ako i ďalšie informácie 
na booking@spapiestany.sk.

ŠTÁTNE SVIATKY NA SLOVENSKU

1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. 
máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november,  
17. november, 24.-26. december

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Informácie o cenách
1.1. Ceny zahŕňajú DPH (kúpeľné pobyty sú oslobodené od DPH, 
hotelové ubytovanie 10% DPH).

1.2. Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatív-
nych predpisov o zákonom stanovenú sadzbu DPH.

1.3. Hotelové ubytovanie s raňajkami je vrátane raňajok (v cene 
sú, pre ubytovaných hostí, zahrnuté raňajky), balíček je platný pre 
mestské hotely: Hotel Jalta & Depandances** a Vila Trajan**

1.4. Hotelové ubytovanie s polpenziou je vrátane raňajok a veče-
re, balíček je platný pre hotely: Health Spa Resort Thermia Pala-
ce*****, Health Spa Resort Esplanade****, Spa Hotel Grand 
Splendid*** a Spa Hotel Pro Patria**.

1.5. Prvým jedlom všetkých kúpeľných pobytov uvedených v tomto 
cenníku je večera.

1.6. Hotelové ubytovanie na prístelke je možné poskytnúť len 
dieťaťu do 12,99 rokov. Deti staršie ako 13r a dospelé osoby môžu 
byť na prístelke len v izbách kategórie Apartmán.

 2. Ďalšie poplatky 
2.1. Malé domáce zviera: 15 EUR na noc.

2.2. Na vybraných izbách kategórie Komfort/krídlo Splendid hotela 
Spa hotel Grand Splendid***   a izbách kategórie Komfort v krídle 
Esplanade hotela Health Spa Resort Esplanade**** klimatizácia v 
období letnej sezónny (1.5. - 30.9.2020) za povinný poplatok 10€/
noc/ izba.

3. Hotelové ubytovanie pre deti
3.1. Dieťaťu do 3,99 rokov sa poskytuje hotelové ubytovanie zdar-
ma bez nároku na lôžko.

3.2. Dieťaťu od 4 do 12,99 rokov sa poskytuje 50% zľava z ceny ho-
telového ubytovania a plnej penzie (raňajky, obed, večera) v izbe s 
rodičmi.

3.3. Dieťaťu do 18 rokov bude poskytnutá liečebná starostlivosť na 
základe predchádzajúceho súhlasu kúpeľného lekára a len v sprie-
vode dospelej osoby (rovnaké pohlavie).

4. Mestská daň za ubytovanie
4.1. Mestská daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene pobytu. Hotel 
vyžiada jej platbu v zákonom stanovenej výške pri príchode klienta.

5. Motorové vozidlá na Kúpeľnom ostrove
5.1 Za vjazd motorových vozidiel na územie Kúpeľného ostrova sa 
platí poplatok.

6. Liečebné podmienky
6.1. Liečebné procedúry sú neprenosné z osoby na osobu.

6.2. Všetky procedúry ponúkané v našich balíkoch sa môžu posky-
tovať v ktoromkoľvek kúpeľnom dome Slovenských liečebných kú-
peľov Piešťany, a.s. (ďalej len SLKP, a.s.)

6.3. Vyšetrenia, diagnostika a liečebné procedúry, ktoré nie sú za-
hrnuté v objednanom balíku ako i predpísané lieky sú spoplatnené 
podľa platného cenníka.

6.4. Náklady na dopravu na liečebné procedúry, ktoré nie sú posky-
tované v SLKP, a.s., sú spoplatnené zvlášť.

6.5. Diagnostika a laboratórne testy sú poskytované iba v pracov-
ných dňoch.

6.6. Vstupná lekárska prehliadka sa poskytuje v priebehu 24 hodín 
po príchode. Pre príchody v sobotu sa poskytuje vstupná lekárska 
prehliadka v priebehu 48 hodín.

Trasa z Piešťan (ceny v EUR) Auto / 4 miesta Mikrobus / 7 miest Mikrobus / 15 miest Autobus / 48 miest

Bratislava 90 140 240 330

Bratislava-centrum 100 160 260 370

Viedeň 120 190 300 490

Viedeň-centrum 140 210 330 539

Praha 350 440 700 970

Budapešť 240 300 550 750

Trenčianske Teplice 90 100 160 230

Smrdáky 90 100 130 200

Brno 160 200 330 490

Piešťany (autobusová st., železničná st., letisko) 10 15 25 60

Iná destinácia (cena bez DPH/kilometer) 0,7 0,8 1,3 1,7

TRANSFERY

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. ponúkajú priamu prepravu z/na letisko, železničnú stanicu, autobusovú stanicu alebo iné požadované miesta na Slo-
vensku a v susedných krajinách.
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Všeobecné obchodné podmienky

7. Check-in/Check-out
Check-in: od 14.00 hod.
Check-out: do 11.00 hod.

Skorý check-in a neskorý check-out sú v hoteloch SLKP, a.s. na požia-
danie a spoplatnené nasledovne:
Skorý check-in od 8:00 = 50% z aktuálnej ceny hotelového ubytova-
nia jednolôžkovej izby štandard 
Neskorý check-out do 18:00 = 50% z aktuálnej ceny hotelového 
ubytovania jednolôžkovej izby štandard
Neskorý check-out po 18:00 = dodatočná aktuálna cena na osobu/noc 

8. Sezónna uzávierka
8.1. SLKP, a.s. si vyhradzujú právo stanoviť alebo zmeniť sezónne 
uzávierky a oznamovať ich včas.

8.2. Potvrdené rezervácie budú bez poplatku umiestnené v hoteli  
s rovnakou alebo vyššou kategóriou.

9. Poistenie
9.1. Poistenie nie je zahrnuté v cene kúpeľného pobytu.

9.2. SLKP, a.s. klientom odporúčajú zabezpečiť si storno poistenie, 
úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov.

10. Storno podmienky  
SLKP, a.s. akceptujú iba písomne stornované rezervácie. Klient 
môže stornovať rezerváciu bez poplatku minimálne 21 dní pred prí-
chodom. Pokiaľ nie je stanovené inak, SLKP, a.s. si vyhradzujú právo 
žiadať uhradenie storno poplatku nasledovne:

10.1. Pre izby kategórií Economy, Štandard, Komfort, Superior, 
Premium, Premium Plus a Deluxe
Stornovacie lehoty Pobyty / Hotelové ubytovanie
20  - 14 dní pred príchodom  30% z objednaných služieb
13  - 4 dni pred príchodom  50% z objednaných služieb
3 dni pred príchodom  70% z objednaných služieb

10.2. Pre izby kategórií Junior apartmán, Apartmán, Apartmán 
Komfort,  Apartmán Premium, Apartmán Deluxe, Rodinný apart-
mán
Stornovacie lehoty  Pobyty / Hotelové ubytovanie
59  - 30 dní pred príchodom  30% z objednaných služieb
29  - 14 dní pred príchodom  50% z objednaných služieb
13 dní pred príchodom  100% z objednaných služieb

10.3. Nevyčerpané objednané služby
Žiadna finančná náhrada sa neposkytuje v prípade nevyčerpa-
ných služieb alebo zmien objednaných služieb počas pobytu hosťa 
(napr. ubytovanie, stravovanie, procedúry, transfery).

10.4. Predčasný odchod
V prípade predčasného odchodu SLKP, a.s. účtujú storno poplatok 
vo výške 70% z nevyčerpaných objednaných služieb. 

10.5. Presun potvrdenej rezervácie
SLKP, a.s. akceptuje presun potvrdených rezervácií len 1-krát bez-
platne. Bezplatný posun rezervácie je možný urobiť maximálne 21 
dní pred pôvodným dátumom príchodu hosťa. Cena pobytu bude 
zmenená podľa platného cenníka okrem potvrdených rezervácií 
hlavnej a strednej sezóny. SLKP, a.s. nevracia žiadny finančný roz-
diel.
SLPK, a.s. si vyhradzuje právo účtovať 65 EUR servisný poplatok za 
každý ďalší presun potvrdenej rezervácie. Zmena rezervácie musí 
byť uskutočnená najneskôr do 7 dní pred pôvodne objednaným 
a zarezervovaným dňom príchodu, opačnom prípade si SLKP, a.s. 
vyhradzujú právo účtovať storno poplatok podľa aktuálnych storno 
podmienok (10.1 a 10.2).

10.6. Zrušenie alebo skrátenie pobytu zo zdravotných dôvodov
SLKP, a.s. akceptujú iba lekárske správy od autorizovaných part-
nerov (doktor, nemocnica). V prípade kontraindikácie klienta pred 
alebo počas kúpeľného pobytu a v prípade, že kúpeľnú liečbu nie 
je možné nahradiť alebo kúpeľný lekár zruší v dôsledku infekcie 
alebo epidémie kúpeľný pobyt klienta, SLKP, a.s. si vyhradzuje prá-
vo na účtovanie storno poplatkov v súlade s platnými obchodnými 
podmienkami. Výška storno poplatku bude evidovaná ako depozit 
(zľava vo výške storno poplatku) na ďalší kúpeľný pobyt zrealizovaný 
do 365 dní tým istým klientom. Ak klient nepríde na pobyt do 365 dní, 
SLKP a.s. si vyhradzuje právo ponechať zaplatený storno poplatok.  

10.7. Smrť hosťa
V prípade, že klient zomrie pred príchodom na pobyt, SLKP, a.s. 
navráti v plnom rozsahu zaplatenú sumu za pobyt určeným príbuz-
ným. Taktiež príbuzným klienta (manžel/manželka, rodičia, deti), 
ktorí mali prísť s klientom na pobyt, nebudú účtované storno po-
platky. Potvrdenie o úmrtí musí byť zaslané SLKP, a.s. V prípade 
smrti klienta počas pobytu SLKP, a.s. navráti v plnom rozsahu zapla-
tenú sumu za pobyt určeným príbuzným. Taktiež príbuzným klienta 
(manžel/ manželka, rodičia, deti), ktorí sú s ním na pobyte, nebudú 
účtované storno poplatky. 

10.8. Zamietnutie cestovných víz
V prípade zamietnutých cestovných víz si SLKP, a.s. vyhradzuje prá-
vo účtovať storno poplatok na základe platných obchodných pod-
mienok. V prípade, že klient predloží list o zamietnutí cestovných 
víz z ambasády (nie z tretej strany) a po následnom prekontrolovaní 
SLKP, a.s. s ambasádou, nebude SLKP, a.s. účtovať storno poplatok.

10.9. Zmena mena klienta
Pri individuálnych rezerváciách SLKP, a.s. akceptuje iba písomnú 
zmenu mena klienta, a to minimálne 7 dní pred nástupom na pobyt.

11. Platobné podmienky
11.1. Plná platba objednaných služieb musí byť uhradená 14 dní pred 
príchodom na bankový účet SLKP, a.s.

11.2. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si klient hradí sám.

11.3. V prípade, že platba nie je zrealizovaná pred príchodom klien-
ta, SLKP, a.s. si vyhradzujú právo na zrušenie rezervácie podľa storno 
podmienok.

11.4. Rezervácie uskutočnené menej ako 14 dní pred príchodom mu-
sia byť garantované platnou platobnou kartou a môžu byť stornované 
bez poplatku do 48 hodín, 18:00 hod (neplatí pre skupinové rezervácie 
a kúpeľné pobyty dlhšie ako 6 nocí).

11.5. Platobné podmienky pre skupinové rezervácie: 
Vyžaduje sa platba vopred vo výške 20% objednaných služieb na 
bankový učet SLKP, a.s. do 14 dní po fixnom potvrdení skupinovej re-
zervácie. Zostatok celkovej sumy musí byť uhradený do 14 dní pred 
príchodom. Rezervácie prijaté menej ako 14 dní pred príchodom mu-
sia byť garantované platnou kreditnou kartou alebo musia byť ihneď 
uhradené na bankový účet SLKP, a.s.

11.6. Bankové informácie
TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 
Slovenská republika
Konto: Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 2922728005/1100
BIC: TATRSKBX, IBAN: SK52 1100 0000 0029 2272 8005
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.
IČO: 34144790, DIČ: 2020389668
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KÚPEĽNÁ LIEČBA CEZ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalen-
dárnom roku na základe odporúčania lekára-špecialistu v 
príslušnom odbore. Pri niektorých indikáciách je možné 
absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky. Záujemca  
o kúpeľnú liečebnú starostlivosť (poistenec zdravotnej po-
isťovne SR a ČR) požiada lekára  - špecialistu alebo všeobec-
ného lekára o vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. 
Návrh na kúpeľnú starostlivosť musí byť podpísaný a doru-
čený príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr šesť týždňov 
pred uplynutím doby indikácie.

Kúpeľná liečba indikačnej skupiny A

Zdravotná poisťovňa zašle schválený návrh na kúpeľnú lieč-
bu s indikáciou skupiny A priamo do kúpeľov, ktoré pois-
tenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť. Zdravotná pois-
ťovňa hradí náklady na ubytovanie, stravu a liečenie podľa 
zmluvných podmienok. V súlade s platnou legislatívou a 
právnymi predpismi hradia poistenci pri príchode 1,70 EUR 
denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti. Kúpeľný pobyt indikačnej skupiny A zahŕňa: uby-
tovanie, plnú penziu, kúpeľnú liečbu (do 3 procedúr denne 
6 dní v týždni okrem nedieľ a štátnych sviatkov).

Ambulantná kúpeľná liečba

Poistencovi možno na jeho žiadosť namiesto indikovanej 
ústavnej kúpeľnej starostlivosti poskytnúť indikovanú am-
bulantnú kúpeľnú starostlivosť. V tomto prípade sa zo zdra-
votného poistenia uhrádzajú náklady za vyšetrenie a lieče-
nie poistenca v kúpeľnej liečebni v zmluvne dohodnutom 
rozsahu.

Informácie a kontakt

Kúpeľná liečba indikačnej skupiny B

Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B zdra-
votná poisťovňa:
- odošle návrh priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvo-
lajú na kúpeľnú starostlivosť
- alebo zašle schválený návrh poistencovi, ktorý si zabezpe-
čí kúpeľný pobyt priamo v niektorých z kúpeľov, ktoré mu 
odporučí zdravotná poisťovňa.

Zdravotná poisťovňa hradí náklady na liečenie; náklady na 
ubytovanie a stravu hradí poistenec. Kúpeľný pobyt indi-
kačnej skupiny B zahŕňa: ubytovanie a plnú penziu (hradí 
si poistenec), kúpeľnú liečbu (do 3 procedúr denne 6 dní 
v týždni okrem nedieľ a štátnych sviatkov - hradí zdravotná 
poisťovňa).
Doplatky za ubytovanie a stravu sa pohybujú od 5,00 EUR
do 110,00 EUR na osobu/noc v závislosti od kategórie uby-
tovania, zdravotnej poisťovne a termínu pobytu. Pre kom-
pletnú ponuku doplatkov kontaktujte rezervačné oddelenie.
Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci 
lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta z hľadiska 
vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť 
staršie ako 14 dní.

Zmluvné poisťovne - Slovenská republika

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.
Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Zmluvné poisťovne - Česká republika

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Revírní bratská pokladna, zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Oborová zdravotní pojišťovna

Individuálne rezervácie 

Health Spa Resort Thermia Palace*****
Tel.: +421 33 775 6677
Fax: +421 33 775 7739
E-mail: thermia@spapiestany.sk

Health Spa Resort Esplanade****
Tel.: +421 33 775 5999
Fax: +421 33 775 5199
E-mail: esplanade@spapiestany.sk

Spa Hotel Grand Splendid***
Tel.: +421 33 775 4999
Fax: +421 33 775 4112
E-mail: splendid@spapiestany.sk

Spa Hotel Pro Patria**, Hotel Jalta**, Vila Trajan**, 
Dependance Smaragd** a Šumava**
Tel.: +421 33 775 3999
Fax: +421 33 775 6294
E-mail: propatria@spapiestany.sk

Rezervácie pre cestovné kancelárie 
a skupinové rezervácie
Tel.: +421 33 775 7760
Fax: +421 33 775 2528
E-mail: partners@spapiestany.sk                       

Rezervácie pre klientov zdravotných poisťovní
Tel.: +421 33 775 7755
Fax: +421 33 775 2528
E-mail: poistovne@spapiestany.sk
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Priame spojenie na Kúpeľný ostrov, Železničná stanica v Piešťanoch

Železničná stanica v Piešťanoch

Letisko Bratislava, Žilina, Brno, Viedeň

VZDIALENOSŤ

Bratislava   80 km
Žilina  120 km
Brno  150 km
Viedeň  160 km
Budapešť 280 km
Praha  360 km

Ako sa dostať do Kúpeľov Piešťany

členské štáty EÚ

BERLIN

BUDAPEST

WARSZAWA

PRAHA
KRAKÓW
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Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovenská republika
Tel.: +421 33 775 7733, Fax.: +421 33 775 2528, booking@spapiestany.sk

www.kupelepiestany.sk

Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
 Tel.: +421 33 775 6111
Fax: +421 33 775 6199

thermia@spapiestany.sk

Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
Tel.: +421 33 775 5111
Fax: +421 33 775 5199

esplanade@spapiestany.sk

Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
Tel.: +421 33 775 6211
Fax: +421 33 775 6294

propatria@spapiestany.sk

Kúpeľný ostrov, 921 29  Piešťany
Tel.: +421 33 775 4211
Fax: +421 33 775 4112

 splendid@spapiestany.sk

Winterova 58, 921 29  Piešťany
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194

propatria@spapiestany.sk

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194

propatria@spapiestany.sk

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194

propatria@spapiestany.sk

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111
Fax +421 33 775 3194

propatria@spapiestany.sk



Aktualizácie
• 16.12.2019 odstránená izba Superior Plus a app. Superior z krídla Esplanade (str. 8, 10,25)


