Zdravie a vitalita

Piešťany

Ensana Health Spa Hotels

Informácie o kúpeľnej liečbe
INDIKÁCIE
Kúpeľná terapia je vhodná predovšetkým na liečbu:

} Stavy vyžadujúce sústavnú starostlivosť tretej osoby
} Epilepsia s častou frekvenciou záchvatov

Ochorení pohybového aparátu

VYŠETRENIA

} 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
} Parkinsonova choroba
} Nervosvalové degeneratívne choroby
} Detská mozgová obrna
} Dedičná a idiopatická neuropatia

KONTRAINDIKÁCIE
} Infekčné choroby
} Vážne choroby srdca
} Akútne tromboflebitídy
} Zápalové reumatické ochorenia v akútnom štádiu
} Nádorové ochorenia s metastázami
} Psychózy
} Labilný diabetes s opakovanou acidózou
} Tehotenstvo, 6 týždňov po pôrode, dojčenie
} Závislosť na alkohole a iných návykových látkach
} Inkontinencia
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Vstupná lekárska prehliadka
Určená pre pacientov s komplexným kúpeľným programom.
Komplexné lekárske vyšetrenie začlenené do balíkov liečebných kúpeľných pobytov, zamerané na určenie presnej
diagnózy hosťa, stanovenie liečebného plánu a predpis liečebných procedúr.
Kontrolné vyšetrenie - lekárska vizita
Zhodnotenie priebehu liečby, v prípade potreby úprava
predpísaných liečebných procedúr. Kontrolné vyšetrenie je
jedenkrát za dva týždeň pri kúpeľných pobytoch trvajúcich
dlhšie ako dva týždne vrátane vstupného a výstupného
vyšetrenia. Doplnkové vyšetrenia môžu byť dohodnuté
individuálne za príplatok.
Konzultácia s lekárom
Je určená iba pre potvrdenie zdravotnej indikácie ponúkaného relaxačného programu. V prípade zdravotnej kontraindikácie niektorej procedúry lekár predpíše adekvátnu
zostavu šetrnejších procedúr.
Výstupná lekárska prehliadka
Zhodnotenie výsledkov liečebného kúpeľného pobytu, vypracovanie písomnej správy s odporúčaniami pre
ošetrujúceho 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 + diferenciál,
FW - sedimentácia, cholesterol celkový, LDL cholesterol,
HDL cholesterol, TGL - triacylglyceroly, kyselina močová
ECG: elektrokardiografické vyšetrenie
Denzitometrické vyšetrenie: vyšetrenie v Národnom
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch zamerané na
meranie 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.

Kúpeľné pobyty
TRADIČNÁ LIEČBA

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 - 3 týždne.

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

Ubytovanie s plnou penziou: raňajky, obed, večera
Lekár a zdravotné vyšetrenia: (vstupné a výstupné) so
zameraním na ochorenia pohybového aparátu a ich komplikácie
Návšteva lekára: 1x za týždeň, vrátane vstupného a
výstupného vyšetrenia
Diagnostika a laboratórne testy na základe predpisu
lekára: pre kúpeľné pobyty s minimálnou dĺžkou 13 nocí.
Individuálna fyzioterapia, reflexoterapia pri pobytoch s minimálnou dĺžkou 11 nocí.
Lekárska správa na konci pobytu
Liečebné procedúry: individuálny liečebný program
zahŕňa 20 procedúr na týždeň (7 nocí). Lekár predpisuje 20
procedúr na základe zdravotného stavu hosťa a odporučí
niektorý druh aktívnej rehabilitácie ako sú skupinové cvičenia alebo fitness tréning s trénerom (4 vstupy týždenne).

Ubytovanie s plnou penziou: raňajky, obed, večera
Lekár a zdravotné vyšetrenia: (vstupné a výstupné) so
zameraním na ochorenia pohybového aparátu a ich komplikácie
Návšteva lekára: 1x za týždeň
Diagnostika a laboratórne testy na základe predpisu
lekára: pre kúpeľné pobyty s minimálnou dĺžkou 13 nocí.
Individuálna fyzioterapia, reflexoterapia pri pobytoch s minimálnou dĺžkou 11 nocí.
Lekárska správa na konci pobytu
Liečebné procedúry: individuálny liečebný program stanovený na základe zdravotného stavu hosťa a predpisu
lekára, ktorý zahŕňa do 15 procedúr za týždeň (7 nocí),
vrátane aktívnej rehabilitácie (3x týždenne) ako sú skupinové
cvičenia alebo fitness tréning s trénerom.

Lekári predpisujú pre tradičnú liečbu a komplexný kúpeľný pobyt light 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
cvičenie, ergoterapia
} ostatné procedúry: elektroliečba (vrátane magnetoterapie), ultrazvuk, fototerapia (laserová terapia, bioptronová
lampa, repuls), vodoliečba (podvodná masáž, vírivý kúpeľ, škótske streky, striedavý nožný kúpeľ - šľapačky), parafínový
zábal, kryoterapia, suchý uhličitý kúpeľ, injekcie plynného CO2, rázová vlna, inhalácia, fitness
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Kúpeľné pobyty

PROGRAM NA CHUDNUTIE

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 skupinový telocvik.
7 nocí - 13 procedúr za pobyt - zvýhodnený pobyt s
vyšším počtom procedúr, zameraný na prevenciu
2x termálny kúpeľ – zrkadlisko, 2x čiastočný bahenný zábal,
2x klasická masáž- čiastočná, 2x hydroterapia / perličkový
kúpeľ, 2x soľná jaskyňa / oxygenoterapia, 2x skupinový
telocvik, 1x parafín / parafango / suchý CO2 kúpeľ.

Kúpeľný pobyt je zameraný na redukciu hmotnosti formou
diéty Nutrition Balance a na prevenciu ochorení pohybového
aparátu spôsobených nadváhou s odporúčanou dĺžkou
pobytu minimálne 3 týždne. Tento pobyt je dostupný len vo
vybraných hoteloch.
Ubytovanie s plnou penziou: špeciálna redukčná diéta individuálna diéta s malým množstvom sacharidov, dostatočným prísunom bielkovín, minimálnym množstvom
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 komplikácií + 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 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
(3x týždeň), osobný fitness tréning s fitness trénerom
(3x týždeň), vírivý kúpeľ, hydromasáž, podvodná masáž,
klasická masáž - čiastočná, individuálne terapeutické
cvičenie (2x týždenne) alebo mäkké techniky (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 trénerom (denne), trakcie.
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„NAVŽDY MLADÝ“ TÝŽDEŇ

ZDRAVIE V PIEŠŤANOCH
Obľúbený kúpeľný pobyt ponúkajúci unikátne piešťanské
procedúry.
Ubytovanie s polpenziou: raňajky, večera
Konzultácia s lekárom zameraná na prípadné kontraindikácie procedúr
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 /
perličkový kúpeľ
4 noci - 5 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný
zábal, 1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia /
perličkový kúpeľ,
5 nocí - 7 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný
zábal, 2x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia /
perličkový kúpeľ, 1x skupinový telocvik

Kúpeľný pobyt je určený pre seniorov na regeneráciu tela
s dĺžkou pobytu 1 týždeň (7 nocí). Tento pobyt je dostupný
len vo vybraných hoteloch.
Ubytovanie s polpenziou: raňajky, večera
Lekár a zdravotné vyšetrenia (vstupné)
EKG test
Liečebné procedúry: individuálny liečebný program stanovený na základe zdravotného stavu hosťa a predpisu lekára, ktorý zahŕňa do 9 procedúr za týždeň (7 nocí), vrátane
aktívnej 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, injekcie plynného CO2,
peloidokineziozerapia

Kúpeľné domy

TESTOVACIA KÚRA
Tento balíček vám dáva možnosť vyskúšať si život v súlade
s filozofiou hotelovsiete Ensana.Kombinuje prospešné účinky miestnych prírodných zdrojov s liečivým potenciálom
čerstvého vzduchu, voľnočasových aktivít a zdravého
jedla.
Ubytovanie s polpenziou: raňajky, večera
Liečebné procedúry: 2 noci - 2 procedúry za pobyt
1x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x hydroterapia / perličkový kúpeľ
3 noci - 3 procedúry za pobyt
1x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / perličkový kúpeľ
4 noci - 4 procedúry za pobyt
1x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal,
1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / perličkový kúpeľ
5 nocí - 5 procedúr za pobyt
1x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal,
1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / perličkový
kúpeľ, 1x skupinový telocvik
6 nocí - 6 procedúr za pobyt
2x termálny kúpeľ - zrkadlisko, 1x čiastočný bahenný zábal, 1x klasická masáž - čiastočná, 1x hydroterapia / perličkový kúpeľ, 1x skupinový telocvik

RELAX
Vyberte si tento balíček, ak v tele cítite napätie a prejavuje sa na vás stres každodenného života. Tento pobyt
je dostupný len vo vybraných hoteloch.
Ubytovanie s polpenziou: raňajky, večera
Liečebné procedúry: 1x celotelová relaxačná masáž).
Bezplatný prístup do bazénovpred check-inom (po 11.00
hod., v závislosti od dostupnosti)

IRMA HEALTH SPA

NAPOLEON HEALTH SPA

Luxusný kúpeľný dom je postavený priamo nad
liečivými prameňmi a ponúka viac ako 60 liečebných a
wellness procedúr. Jeho centrom je unikátne bahnisko.
Kúpeľný dom je priamo spojený so secesným hotelom
Thermia Palace.

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.

BALNEA HEALTH SPA

PRO PATRIA HEALTH SPA

Moderné balneologické centrum, renovované v roku
2014, ponúka kúpeľné procedúry na tej naj-vyššej
lekárskej úrovni. Kúpeľný dom je priamo spojený s
hotelmi Esplanade a Splendid.

Procedúry sa poskytujú v historických priestoroch.
Bahenná kuchyňa v Pro Patria Health Spa funguje na
základe pôvodných a osvedčených technologických
postupov od roku 1916. Kúpeľný dom je priamo spojený
s hotelom Pro Patria.

Piešťany Health Spa Hotels
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Thermia Palace
Ensana Health Spa Hotel
Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
(N 48°35’12.9” E 17°50’27.7”)
Recepcia: +421 33 775 6111
Rezervácie: +421 33 775 7733
thermiapalace@sk.ensanahotels.com

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

IZBY
Všetky izby a apartmány sú klimatizované nefajčiarske
s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha), LED TV (SAT-TV),
2 telefónmi, WIFI, trezorom, minibarom na požiadanie,
čajovým a kávovým servis, sušič vlasov, kúpací plášť.
.............................................

Komfort: Komfortná a útulná izba v secesnom dizajne.
Deluxe: Priestranná izba v klasickom secesnom dizajne
s rozostieľkou.
Deluxe Plus: Veľká dvojlôžková izba so štýlovým interiérom v klasickom secesnom alebo modernom dizajne
s rozostieľkou.
Apartmán: Luxusný apartmán s obývacím priestorom
a samostatnou spálňou s krásnym zariadením v secesnom dizajne s obývačkou a spálňou, s papučami, rozostieľkou, dennou tlačou na požiadanie, osobnou váhou.
Apartmán Deluxe: Priestranný a luxusný apartmán
s obývacím priestorom, jedálňou a spálňou so zariadením
v exkluzívnom secesnom dizajne, s papučami, rozostieľkou, dennou tlačou na požiadanie, osobnou váhou.
Concierge, batožinová služba, biznis centrum.
Za poplatok: room service, buttler service, práčovňa, zmenáreň, parkovisko, transfery

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

RELAX A WELLNESS
Moderné wellness centrum sa nachádza v Irma Health Spa
ploche 255m2 s podsvietenou jantárovou stenou a vitrážovými oknami. Vonkajší bazén s dvoma chrličmi vody a
vnútorný bazén so 6 hydromasážnymi lôžkami a chrličom,
vnútorná vírivka, fínska, parná a infra sauna, výrobník ľadu,
zážitkové sprchy, tepidárium s vyhrievanými relaxačnými
sedadlami a relaxačná miestnosť s krásnym výhľadom do
záhrady zabezpečia maximálnu relaxáciu. K dispozícii je aj
fitness centrum. Beauty: kozmetické ošetrenia s kvalitnou
kozmetikou, manikúra a pedikúra.

REŠTAURÁCIE A BARY
V Grand Restaurant a Salóne Hubertus sa servírujú
špeciality 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
vyhovujúce 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 medzinárodných vín.

Thermia Palace Ensana Health Spa Hotel
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Esplanade Ensana Health Spa Hotel
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Esplanade
Ensana Health Spa Hotel
Kúpeľný ostrov 921 29 Piešťany
(N 48°35’25.3” E 17°50’49.9”)
Recepcia: +421 33 775 5111
Rezervácie: +421 33 775 7733
esplanade@sk.ensanahotels.com

Štvorhviezdičkový hotelový komplex, nachádzajúci sa
v prekrásnom parku priamo v centre Kúpeľného
ostrova. Hotel Esplanade ponúka 263 izieb vrátane
11 apartmánov a v krídle Palace 197 izieb vrátane
6 apartmánov. Je to hotel pre všetky príležitosti.
V priebehu uplynulých rokoch 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,
nočný bar so živou hudbou, kongresové priestory ako i
široká ponuka voľnočasových a športových aktivít.

KRÍDLO PALACE
Všetky izby a apartmány sú klimatizované, nefajčiarske
s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha), SAT-TV, WIFI, minibarom
na požiadanie na recepcii, telefónom, trezorom, sušičom
vlasov a kúpacím plášťom.

Štandard: Izba v klasickom dizajne, francúzsky balkón.
Superior: Priestranná izba v klasickom dizajne, francúzsky
balkón. Možnosť prístelky.
Junior apartmán: Priestranný apartmán v klasickom
dizajne s rozťahovacou sedačkou. Možnosť prístelky.

IZBY
KRÍDLO ESPLANADE
Všetky izby a apartmány sú nefajčiarske s kúpeľňou (vaňa
alebo sprcha), balkónom, SAT-TV, WIFI, minibarom na
požiadanie na recepcii, telefónom, trezorom, sušičom
vlasov a kúpacím plášťom.

Komfort: Komfortná izba v klasickom dizajne. Izby s klimatizáciou na vyžiadanie za príplatok.
Premium: Novozrekonštruovaná a moderne zariadená
veľká klimatizovaná izba s kúpeľňou (sprcha).
Premium Plus: Novozrekonštruovaná a moderne zariadená priestranná klimatizovaná izba. Možnosť prístelky.
Apartmán Komfort: Apartmán s oddelenou obývačkou a
spálňou. Možnosť prístelky.
Apartmán Premium: Luxusný, moderný klimatizovaný
apartmán s obývacím priestorom a samostatnou spálňou.
Možnosť prístelky.
Rodinný apartmán: Moderne zariadený luxusný klimatizovaný apartmán s obývacím priestorom, 2 spálňami a 2
kúpeľňami. Možnosť prístelky.

Piešťany Health Spa Hotels
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Esplanade Ensana Health Spa Hotel
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. Liečebné procedúry sú založené na prírodných liečivých
zdrojoch, 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 dispozícii bahenné zábaly, manuálne podvodné
masáže, trakcie, antispastická kinezioterapia, ergo-terapia,
mechanoterapia, elektroliečba, individuálne terapeutické
cvičenia, aktívna rehabilitácia a liečebné masáže. 24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

RELAX & WELLNESS
Vodný a saunový svet poskytuje okrem vonkajšieho a vnútorného bazéna atrakcie ako jacuzzi, podvodné masáže,
vodný chrlič spolu s fínskou saunou, infra saunou,
parným kúpeľom, soláriom a relaxačnou miestnosťou.
Fitness centrum a salón krásy v Balnea Health Spa.

REŠTAURÁCIE A BARY
Priestranné reštaurácie vám ponúkajú príjemnú atmosféru. Raňajky, obed i večera sú podávané formou bufetu.
Menu zahŕňa sortiment so zdravými, ľahkými jedlami
s nízkym obsahom tukov a cukrov. Na základe odporúčania 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, parkovisko,
garáže, transfery.
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Splendid
Ensana Health Spa Hotel
Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
(N 48°35’35.5” E 17°50’58.1”)
Recepcia: +421 33 775 4211
Rezervácie: +421 33 775 7733
splendid@sk.ensanahotels.com

Hotel Splendid sa nachádza v severnej časti Kúpeľného
ostrova obklopený storočnými stromami. Krídlo splendid ponúka 143 izieb a krídlo 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. Kongresové centrum,
ktoré je s hotelom priamo spojené, je ideálnym
miestom pre organizáciu konferencií a iných podujatí.

IZBY
SPLENDID
Všetky izby a apartmány sú nefajčiarske s kúpeľňou
(vaňa), balkónom, SAT-TV, WIFI, minibarom na požiadanie
na recepcii, telefónom, trezorom, sušičom vlasov a
kúpacím plášťom.

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.
Liečebné procedúry sú založené na prírodných liečivých
zdrojoch, 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 dispozícii 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 & WELLNESS

Komfort: Komfortná dvojlôžková izba v klasickom dizajne.
Izby s klimatizáciou na vyžiadanie a za príplatok.
Apartmán: Tradične zariadený klasický apartmán s oddelenou obývačkou a spálňou. Možnosť prístelky.

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

GRAND

REŠTAURÁCIE A BARY

Všetky izby a apartmány sú nefajčiarske s kúpeľňou (vaňa),
balkónom, SAT-TV, WIFI, minibarom na požiadanie na recepcii, telefónom, trezorom, sušičom vlasov a kúpacím
plášťom.
Štandard: Tradične zariadená priestranná štandardná
izba. Možnosť prístelky.
Komfort: Tradične zariadená priestranná štandardná izba.
Apartmán: Tradične zariadený klasický apartmán s oddelenou obývačkou a spálňou.
Apartmán Komfort: Elegantne zariadený apartmán s
oddelenou obývačkou a spálňou. Možnosť prístelky.

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 - ponúkame 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.

Piešťany Health Spa Hotels
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Pro Patria
Ensana Health Spa Hotel
Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
(N 48°35’13.9” E 17°50’37.9”)
Recepcia: +421 33 775 6211
Rezervácie: +421 33 775 7733
propatria@sk.ensanahotels.com

Historický kúpeľný hotel, postavený v roku 1916, je
situovaný v centre Kúpeľného ostrova v bezprostrednej blízkosti termálnych minerálnych prameňov.
Hotel s vejárovitým pôdorysom ponúka 118 izieb a
nachádza sa v ňom stála expozícia Balneologického
múzea. Priestory balneoterapie situované priamo v
hoteli alebo blízky kúpeľný dom Napoleon Health Spa
poskytujú bezbarierový prístup.

IZBY
Všetky izby a apartmány sú sú nefajčiarske so SAT-TV,
WIFI, rádiom a telefónom.

Economy: Jednoduchá izba bez WC a sprchy, sušič
vlasov na požiadanie.
Štandard: Komfortná štandardná izba s kúpeľňou
(sprcha), sušič vlasov na požiadanie.
Komfort: Renovovaná komfortná izba v modernom
dizajne (na vyžiadanie podľa dostupnosti aj bezbariérová), kúpeľňa (sprcha) a WC, klimatizácia, chladnička,
trezor a sušič na vlasy
Apartmán Komfort: Renovovaný komfortný apartmán
v modernom dizajne s oddelenou obývačkou a spálňou,
kúpeľňa (sprcha) a WC, klimatizácia, rádiobudík, chladnička, trezor a sušič na vlasy.
Za poplatok: batožinová služba, práčovňa, zmenáreň,
centrálny trezor, parkovisko a transfery.

KÚPEĽNÁ LIEČBA
A PREVENTÍVNA STAROSTLIVOSŤ
Kompletná liečebná terapia využívajúca prírodné liečivé
zdroje sa poskytuje v Pro Patria Health Spa priamo v
hoteli alebo v blízkom Napoleon Health Spa. Ponúkame
širokú škálu jedinečných terapeutických procedúr ako
napríklad: bahenný zábal, bahnisko, termálne minerálne
kúpele, komplexná rehabilitácia, inhalácie, elektroliečba,
kinezioterapia, liečebné masáže. 24-hodinová dostupnosť
zdravotnej starostlivosti.
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RELAX & WELLNESS
Kaderníctvo, kozmetika, terasa s ležadlami, vírivka v
Napoleon Health Spa.

REŠTAURÁCIE A BARY
Slovenská a medzinárodná kuchyňa v reštaurácii Sisi
a reštaurácii Marianna. Raňajky podávame formou bufetu,
obedy a večere si môžete vybrať z ponuky denného menu,
k dispozícii je i šalátový bufet. Na základe odporúčania
lekára vám pripravíme vyváženú a diétnu stravu, bezlepkové a bezlaktózové jedlá. Café Franz Jozef s letnou terasou vás pozýva k príjemnému posedeniu.

Jalta
Ensana Health Spa Hotel
Winterova 58, 921 29 Piešťany
(N 48°35’18.2” E 17°50’12.2”)
Recepcia +421 33 775 3111, Rezervácie: +421 33 775 7733
jalta@sk.ensanahotels.com
Nálepkova ulica - kruhový objazd pri nemocnici
- druhý výjazd

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

IZBY
Všetky izby a apartmány sú nefajčiarske so SAT-TV,
balkónom, WIFI, trezorom a telefónom.

Economy: Izba v pastelových farbách s tradičným
dreveným nábytkom, sušič vlasov na požiadanie.
Štandard: Krásne izby v pastelových farbách s tradičným
dreveným nábytkom s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha)
chladničkou, sušič vlasov na požiadanie.
Apartmán: Apartmnán v pastelových farbách s tradičným
dreveným nábytkom s oddelenou obývačkou a spálňou,
kúpeľňou (sprcha), klimatizáciou, chladničkou, rádiom,
sušičom vlasov.
Za poplatok: práčovňa, zmenáreň, parkovisko, transfery.

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
široké spektrum liečebných procedúr ako napríklad:
bahenný zábal, bahnisko, termálne minerálne kúpele,
komplexná rehabilitácia, elektroliečba, kinezioterapia,
liečebné masáže. 24-hodinová lekárska pohotovosť.

RELAXATION & WELLNESS
K dispozícii je aj letná terasa na streche.

REŠTAURÁCIE A BARY
V reštaurácii servírujeme slovenskú a medzinárodnú
kuchyňu. Raňajky podávame formou bufetu, obedy a
večere si môžete vybrať z ponuky denného menu, k
dispozícii je i šalátový bufet. Na základe odporúčania
lekára vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu stravu,
ponúkame bezlepkové jedlá a jedlá bez laktózy.

Piešťany Health Spa Hotels
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Vila Trajan
Ensana Heath Spa Hotel
Sad A. Kmeťa, 921 29 Piešťany
(N 48°35’20.1” E 17°50’19.4”)
Recepcia +421 33 775 3111
Rezervácie: +421 33 775 7733
jalta@sk.ensanahotels.com

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 nájdete v letných mesiacoch na slnečnej terase v hoteli Jalta.

IZBY
Všetky izby a apartmány sú nefajčiarske s kúpeľňou (vaňa
alebo sprcha), SAT-TV, trezorom a telefón.

Štandard: Komfortná a útulná izba v pastelových a smaragdových alebo malachitovo-zelených farbách, sušič vlasov na požiadanie.
Komfort: Komfortná a veľká izba v pastelových a smaragdových alebo malachitovo-zelených farbách s balkónom,
chladničkou, sušič vlasov na požiadanie. Možnosť prístelky.
Apartmán: Komfortný a útulný apartmán v pastelových
a smaragdových alebo malachitovo-zelených farbách s
oddelenou obývačkou a spálňou, chladnička, sušič vlasov.
Možnosť prístelky.
Check-in a check-out je dostupný v hoteli Jalta.
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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 široké spektrum liečebných procedúr ako napríklad: bahenný zábal,
bahnisko, termálne minerálne kúpele, komplexná rehabilitácia, elektroliečba, kinezioterapia, liečebné masáže.
24-hodinová dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

REŠTAURÁCIE A BARY
Raňajky, obedy a večere sú servírované v hoteli Jalta.
K jedlám ponúkame šalátový bufet. Na základe odporúčania lekára vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu stravu,
ponúkame bezlepkové a bezlaktózové jedlá.
Za poplatok: počítač pre hostí, práčovňa, zmenáreň,
parkovisko, transfery.

Šumava
Dependance
Winterova 58, 921 29 Piešťany
(N 48°35’18.2” E 17°50’12.2”)
Recepcia +421 33 775 3111
Rezervácie: +421 33 775 7733
jalta@sk.ensanahotels.com

Dependance Šumava sa nachádza v blízkosti Hotela Jalta v centre mesta, vzdialený len niekoľko minút
chôdze od Kúpeľného ostrova. Vďaka svojej domáckej
atmosfére je veľmi obľúbený.

IZBY
Všetky izby sú nefajčiarske s kúpeľňou (vaňa alebo sprcha),
so SAT-TV, WIFI, rádiom, chladničkou, trezorom a telefónom.

Štandard: Krásna izba v pastelových farbách s tradičným
dreveným nábytkom, sušič vlasov na požiadanie.
Rodinná izba: Krásny nefajčiarsky apartmán v pastelových
farbách s tradičným dreveným nábytkom oddelenou
spálňou a obývačkou, sušič vlasov. Možnosť prístelky.

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 široké
spektrum liečebných procedúr ako napríklad: bahenný
zábal, bahnisko, termálne minerálne kúpele, komplexná
rehabilitácia, 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 odporúčania lekára vám pripravíme tiež vyváženú a diétnu
stravu, ponúkame bezlepkové a bezlaktózové jedlá.
Check-in a check-out je dostupný v hoteli Jalta.
Za poplatok: práčovňa, zmenáreň, parkovisko,
transfery.

Piešťany Health Spa Hotels
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Kúpeľné pobyty pre deti
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
Kúpeľný pobyt zameraný na liečbu ochorení pohybového aparátu, nervového
systému, 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, 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
dieťaťa 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, skupinové cvičenie, elektroliečba, fototerapia, parafango, oxygenoterapia, vírivý kúpeľ

FIT POBYT PRE DETI
Kúpeľný pobyt zameraný na prevenciu ochorení chrbtice, najmä skoliózy, správne
držanie 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)

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.ensanahotels.com/smrdaky/sk a +421 34 6959 173.

16

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
správu o zdravotnom stave dieťaťa.

ODPORÚČANIE
Kúpeľná liečba pre deti je určená deťom vo veku od 6 do 17,99 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).

Voľnočasový a kultúrny program
TIPY NA VOĽNÝ ČAS
Tajomstvá Kúpeľného ostrova
Ponorte sa do tajomstiev Kúpeľného ostrova počas vychádzok so sprievodcom - od liečivých prameňov cez históriu
až po faunu a flóru na Kúpeľnom ostrove.
Zdravie
Nechajte sa poučiť od našich lekárov na tému zdravie
a využite príležitosť na bezplatné meranie krvného tlaku
alebo indexu telesnej hmotnosti (BMI).
Kultúra a umenie
Zažite úžasné hudobné večery. Program zahŕňa operné,
operetné alebo muzikálové vystúpenia, komorné a symfonické koncerty, ale i šansónové, jazzové, swingové, bluesové
a folklórne večery.

NAJVÝZNAMNEJŠIE KULTÚRNE
PODUJATIA V KÚPEĽOCH PIEŠŤANY
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny Požehnanie liečivých prameňov
Letná kúpeľná sezóna sa tradične začína
festivalom v Piešťanoch. Jeho súčasťou
je sprievod, hudobné a divadelné predstavenia, ukážky umenia a remesiel a
pestrý zábavný program.
Piešťanské Zlaté Stuhy – Concours d‘Elegance
Staré autá všade, kam sa len pozriete!
Vráťte sa v čase do 30. rokov 20. storočia
na Kúpeľnom ostrove.
Piešťanský hudobný festival - hudba a
kultúra
Jedinečný festival klasickej hudby, ktorý
prináša koncerty, výstavy ako i prenosy.

Kulinársky ostrov
Po návšteve miestneho trhu v Piešťanoch vás pozývame
ochutnať rozmanitú ponuku špecialít slovenskej a medzinárodnej kuchyne v našich reštauráciách.
Ostrov zábavy
Horúčka sobotňajšej noci na Kúpeľnom ostrove - od country hudby cez oldies party až po diskotéku - zabavte sa u
nás počas tanečných večerov.
Oddych a pôžitok
Uvoľnite sa ráno pri cvičení pilates, tai-chi alebo jogy v prostredí kúpeľného parku. Vychutnajte si kávu, čaj a zákusok
v sprievode klavírnej hudby v niektorej z našich kaviarní.

Cyklistika
Vydajte sa na cyklistickú túru po okolí Piešťan a objavte
najkrajšie kúty západného Slovenska.
Turistika a nordic walking
Rôzne značené chodníky vás nasmerujú z Piešťan priamo
do prírodnej krajiny v okolí mesta.
Vodné športy
Vodná nádrž Sĺňava je skutočným rajom pre nadšencov
vodných športov. Môžete praktizovať vodné lyžovanie,
wakeboarding, surfovanie, veslovanie alebo plachtenie. Ľutovať nebudú ani fanúšikovia rybárčenia.

Golf
V Piešťanoch zaplesá srdce každého golfistu – zahrajte si
priamo na Kúpeľnom ostrove alebo na jednom z ihrísk v okolí.

Lodenica
Hudobný festival Lodenica sa koná koncom augusta a je zameraný na country a folkovú hudbu. Ponúka pestrý
program národných a medzinárodných
spevákov/skladateľov, kapiel a hudobných skupín.

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY
Darujte svojim najdrahším výnimočný darček v podobe darčekovej poukážky na kúpeľný
pobyt alebo procedúru v prekrásnom prostredí Kúpeľného ostrova v Piešťanoch.

Darčekové poukážky na kúpeľné pobyty:

Cinematik
Medzinárodný filmový festival, ktorý bol
založený v roku 2006, je jedným z najväčších na Slovensku s viac ako 70 premietanými filmami ročne.

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

Vianočné trhy v Piešťanoch
Na vianočných trhoch v Piešťanoch vás
očakávajú tradičné vianočné ozdoby, ručné
výrobky a bohatá kulinárska ponuka.

vyberte si procedúry z nášho cenníka “Zdravotná a kúpeľná starostlivosť 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 reservation@sk.ensanahotels.com

Darčekové poukážky na liečebné procedúry:

Zmena programu vyhradená.

Piešťany Health Spa Hotels
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Mapa Kúpeľného ostrova

Dependance Šumava

Bazén

Reštaurácia

Jalta

Parkovisko

Bar

Ensana Health Spa Hotel

Vila Trajan

Terasa

Voliéra pávov

Bar pri bazéne

Informácie a
predaj vstupeniek

Hudobný salón

Chodník slávy

Tenis
Golf

Detské ihrisko

Ensana Health Spa Hotel

Golf
Thermia Palace
Ensana Health Spa Hotel

Kúpalisko Eva
Kongresové centrum

Termálne jazierka

Irma
Health Spa

Hudobný pavilón Harmony

Napoleon
Health Spa

Balnea
Health Spa

Pro Patria
Health Spa

Splendid
Esplanade
Ensana Health Spa Hotel

Pro Patria
Ensana Health Spa Hotel

Hlavný vjazd
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Ensana Health Spa Hotel

Ako sa dosať do Piešťan
BERLIN
BERLIN

BERLIN

EU members
VARŠAVA
WARSZAWA

WARSZAWA
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KRAKOV

EST
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KRAKÓW
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ŽILINA

PIEŠŤANY

Bratislava
Žilina		WIEN
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Viedeň		
Budapešť
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280 km
360 km

BRATISLAVA
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Priame spojenie na Kúpeľný ostrov, železničná stanica Piešťany
P
P
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A

I
SLO

SLO
H

H
HR

HR

SRB

SRB

BG
BG

AL

MK

AL

MK
GR

GR

Letisko Bratislava, Žilina, Brno, Viedeň

RO
RO

BIH
BIH

E
E

BY

GR BY
PL

D

B

F

BG LV

LT

MK

GB

BUDAPEŠŤ
BUDAPEST

LT

SRB

DK

IRL

EST

EST

BIH

DK

F

Železničná stanica Piešťany

SSK

ANS

CH

F

TRNAVA
Health
Spa Hotels

BUDAPEST

UA FIN

CZ

KOŠICE

Piešťany
Health Spa HotelsB. BYSTRICA
Piešťany

Smrdaky
B. BYSTRICA
TRNAVA

B.KOŠICE
BYSTRICA

PL

D

B

KOŠICE

Smrdáky

VZDIALENOSTI

NL

BRNO

BRNO

BY

GB

ŽILINA

BRNO

LV

IRL

Thermia Palace

Esplanade

Splendid

Pro Patria

Ensana Health Spa Hotel

Ensana Health Spa Hotel

Ensana Health Spa Hotel

Ensana Health Spa Hotel

Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
Tel.: +421 33 775 6111
thermiapalace@sk.ensanahotels.com

Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
Tel.: +421 33 775 5111
esplanade@sk.ensanahotels.com

Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
Tel.: +421 33 775 4211
splendid@sk.ensanahotels.com

Kúpeľný ostrov, 921 29 Piešťany
Tel.: +421 33 775 6211
propatria@sk.ensanahotels.com

Šumava

Jalta

Vila Trajan

Ensana Health Spa Hotel

Ensana Heath Spa Hotel

Dependance

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111
jalta@sk.ensanahotels.com

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111
jalta@sk.ensanahotels.com

Winterova 58, 921 29 Piešťany
Tel. +421 33 775 3111
jalta@sk.ensanahotels.com

Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s., Winterova 29, 921 29 Piešťany, Slovenská republika
Rezervácie: +421 33 775 7733, reservation@sk.ensanahotels.com

ensanahotels.com/sk
www.ensanahotels.com/sk

