
SPA APHRODITE
rajecké teplice

CENY ZA UBYTOVANIE NA OBDOBIE
od  03.01.2023 - 05.4.2023, 11.4.2023 - 23.12.2023* 

CENNÍK UBYTOVANIA HOTEL APHRODITE PALACE****

Platnosť

    Ubytovanie k pobytovému
 balíku s raňajkami od 2 nocí

(na túto cenu ubytovania 
sa viaže povinnosť zakúpenia 

pobytového balíka - strana 5-7)

Cena ubytovania 
s polpenziou  

(raňajky + večera)

Izba Comfort 2 osoby
Pri obsadení 1 osobou 

224 EUR
170 EUR

280 EUR
198 EUR

Apartmán Comfort 2 osoby 274 EUR 330 EUR

Izba Superior 2 osoby
Pri obsadení 1 osobou 

254 EUR
187 EUR

310 EUR
215 EUR

Izba De Luxe 2 osoby
Pri obsadení 1 osobou 

254 EUR
187 EUR

310 EUR
215 EUR

Doplatok za ďalšiu  osobu na izbe Comfort, 
De Luxe a apartmáne /dieťa 3 - 11,99 rokov/ 56 EUR 70 EUR

Doplatok za ďalšiu  osobu na izbe Comfort, 
De Luxe a apartmáne /nad 12 rokov/ 77 EUR 105 EUR

Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového sveta a fitness.
*   Ceny v období 24. - 26.12.2023 na vyžiadanie, vrátane štedrovečerného menu.
•	 V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
•	 Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

Suite De Luxe Izba Superior

Hotel Aphrodite Palace ****
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CENNÍK UBYTOVANIA V  IZBÁCH 5* KATEGÓRIE

Platnosť

Ubytovanie k pobytovému
 balíku s raňajkami od 2 nocí

(na túto cenu ubytovania 
sa viaže povinnosť zakúpenia 

pobytového balíka - strana 5-7)

Cena ubytovania 
s polpenziou  

(raňajky + večera)

Suite - Aphrodite Palace 2 osoby 319 EUR 375 EUR
Suite De Luxe - Aphrodite Palace 2 osoby  374 EUR 430 EUR
Doplatok za ďalšiu  osobu na izbe  Suite 
a Suite De Luxe  /dieťa 3 - 11,99 rokov/ 56 EUR 70 EUR

Doplatok za ďalšiu  osobu na izbe  Suite a Suite De Luxe (nad 12 rokov) 77 EUR 105 EUR

Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace  394 EUR 450 EUR
Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace 
s výhľadom na bazény (nedeľa - piatok) 394 EUR 450 EUR

Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace 
s výhľadom na bazény víkend 494 EUR 550 EUR

Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového sveta a fitness.
*   Ceny v období 24. - 26.12.2023 na vyžiadanie, vrátane štedrovečerného menu.
•	 V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
•	 Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

CENNÍK UBYTOVANIA HOTEL APHRODITE****

Platnosť

Ubytovanie k pobytovému
 balíku s raňajkami od 2 nocí

(na túto cenu ubytovania 
sa viaže povinnosť zakúpenia 

pobytového balíka - strana 5-7)

Cena ubytovania 
s polpenziou  

(raňajky + večera)

Izba Comfort jednolôžková 122 EUR 150 EUR
Izba Comfort jednolôžková plus 132 EUR 160 EUR
Izba Comfort dvojlôžková 159 EUR 215 EUR
Izba Superior plus (2 osoby) 209 EUR 265 EUR
Izba Superior (2 osoby)       192 EUR 248 EUR
Apartmán (2 osoby) 242 EUR 298 EUR
Doplatok prístelka  /osoba nad 12 rokov/ 77 EUR 105 EUR
Doplatok prístelka /dieťa 3 – 11,99 rokov/ 56 EUR 70 EUR

Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového sveta a fitness.
*   Ceny v období 24. - 26.12.2023 na vyžiadanie, vrátane štedrovečerného menu.
•	 V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
•	 Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.
Popis ku hotelom Aphrodite Palace ****, Aphrodite **** a  Royal Apartments Aphrodite Palace*****
Uvedené ceny sú platné za izbu a noc. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
•		 Deti do 2,99 roka  bez nároku na lôžko zdarma. Detskú postieľku poskytujeme grátis na vyžiadanie.
•		 Za platiace dieťa sa považuje osoba od 3 – 11,99 rokov ( vrátane)
•		 V hoteloch Aphrodite Palace, Aphrodite a Royal Apartments Aphrodite Palace***** 
 majú hostia neobmedzený vstup do Termálnych bazénov, Saunového sveta, Natural spa  a hotelového fitness. 

Po 17:00 hodine je vstup do Natural spa povolený osobám starším ako 16 rokov. V deň odchodu poskytujeme ubytovaným klien-
tom vo vyššie uvedených ubytovacích zariadeniach možnosť využiť  služby Termálnych bazénov a Saunového sveta do 14:00 bez 
doplatku. V prípade zotrvania v priestoroch nášho Spa po 14:00 bude učtovaný DOPLATOK  0,30 €/minúta, t. j. každá začatá minúta 
na výstupe zo šatní.

•	 V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
•	 Uvedené ceny a podmienky neplatia pre klientov s liečbou na návrh zdravotnej poisťovne.
•	 Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

Prezidentský apartmán  Royal Apartments Aphrodite Palace
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DOPLATOK ZA STRAVU V REŠTAURÁCII APHRODITE PALACE (hostia hotela Aphrodite Palace a Aphrodite)
Ubytovaní klienti:*
•	 polpenzia počas celého týždňa (večera - bufet) dospelá osoba 28 EUR/noc, polpenzia dieťa (večera - bufet) 14,00 EUR/noc
•	 plná penzia počas celého týždňa (obed - brunch, večera - bufet) dospelá osoba 45 EUR/ noc, dieťa 22,50 EUR/noc
•	 obed (brunch) dospelá osoba 17 EUR/obed, dieťa 8,50 EUR/ obed
* Uvedené ceny platia pri objednaní stravovania vopred, pri rezervácii pobytu.

Pri doobjednaní stravovania až na mieste platia nasledovné ceny:
•	 piatková i sobotňajšia galavečera dospelá osoba 33 EUR/večera, dieťa 16,50 EUR/večera
•	 plná penzia piatok a sobota (obed - brunch, večera - bufet) dospelá osoba 50 EUR/noc, dieťa 25,00 EUR /noc

Ubytovaní klienti a verejnosť:
•	 raňajky 19 EUR
•	 obed 17 EUR (verejnosť  20 EUR)
•	 večera 28 EUR (verejnosť  30 EUR)
•	 piatková i sobotňajšia galavečera 33 EUR (verejnosť  40 EUR)

ŠPECIÁLNE DOPLATKY
V prípade, že máte požiadavku na konkrétne číslo izby, výhľad, či balkón, bude vám účtovaný doplatok vo výške 10 EUR/izba/noc.
•	 doplatok za skorší check-in do 07:00 - cena za izbu/noc, od 07:00 - 70% z ceny za izbu/noc, od 09:00 - 50% z ceny za izbu/noc
•	 doplatok za neskorší check-out do 14:00 - 30% z ceny za izbu/noc, do 18:00 - 50% z ceny za izbu/noc, nad 18:00 - cena 
 za izbu/noc

CENNÍK UBYTOVANIA HOTEL MALÁ FATRA***

Platnosť

Ubytovanie k pobytovému
 balíku s raňajkami od 2 nocí

(na túto cenu ubytovania 
sa viaže povinnosť zakúpenia 

pobytového balíka - strana 5-7)

Cena ubytovania 
s polpenziou  

(raňajky + večera)

Izba Comfort jednolôžková  100 EUR 112 EUR
Izba Comfort dvojlôžková 156 EUR 180 EUR

Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového sveta a fitness.
*   Ceny v období 24. - 26.12.2023 na vyžiadanie, vrátane štedrovečerného menu.
•	 V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
•	 Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

CENNÍK UBYTOVANIA VILA MARGARÉTA***

Platnosť

Ubytovanie k pobytovému
 balíku s raňajkami od 2 nocí

(na túto cenu ubytovania 
sa viaže povinnosť zakúpenia 

pobytového balíka - strana 5-7)

Cena ubytovania 
s polpenziou  

(raňajky + večera)

Izba Comfort dvojlôžková  146 EUR 170 EUR
Apartmán 2 osoby 171 EUR 195 EUR
Doplatok prístelka /osoba nad 12 rokov/ 63 EUR 75 EUR
Doplatok prístelka  /dieťa 3 – 11,99 rokov/ 44 EUR 50 EUR

Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového sveta a fitness.
*   Ceny v období 24. - 26.12.2023 na vyžiadanie, vrátane štedrovečerného menu.
•	 V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
•	 Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

Popis k hotelu Malá Fatra *** a Vila Margaréta ***
Uvedené ceny sú platné za izbu a noc. Uvedené ceny sú vrátane DPH.
•	 Deti do 2,99 roka  bez nároku na lôžko zdarma. Detskú postieľku poskytujeme grátis na vyžiadanie.
•	 Za platiace dieťa sa považuje osoba od 3 – 11,99 rokov ( vrátane)
•	 Hostia ubytovaní v ubytovacích zariadeniach Malá Fatra a Vila Margaréta majú neobmedzený vstup do 

Termálnych bazénov, Saunového sveta, Natural spa a hotelového fitness. Po 17:00 hodine je vstup do Natural 
spa povolený osobám starším ako 16 rokov. V deň odchodu poskytujeme ubytovaným klientom  možnosť využiť služby 
Termálnych bazénov a Saunového sveta do 14:00 bez doplatku. V prípade zotrvania v priestoroch nášho Spa po 14:00 bude 
učtovaný DOPLATOK  0,30€/minúta, t. j. každá začatá minúta na výstupe zo šatní.

•	 V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
•	 Uvedené ceny a podmienky neplatia pre klientov s liečbou na návrh zdravotnej poisťovne.
•	 Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.
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DOPLATOK ZA STRAVU V REŠTAURÁCII MALÁ FATRA
•	 polpenzia (večera) dospelá osoba 12 EUR/noc, polpenzia (večera) dieťa 6 EUR / noc
•	 plná penzia (obed, večera) dospelá osoba 29 EUR / noc, plná penzia (obed, večera) dieťa 14,50 EUR / noc (obed v hoteli 

Aphrodite Palace) 
•	 klienti ubytovaní v hoteli Malá Fatra a Vila Margaréta sa môžu stravovať aj v hoteli Aphrodite 
 Palace, za cenových podmienok platných pre reštauráciu Aphrodite Palace. 

CENNÍK UBYTOVANIA HOTEL LAURA***

Platnosť
Cena ubytovania 

s polpenziou  
(raňajky + večera)

Izba Comfort jednolôžková 30 EUR
Izba Comfort dvojlôžková 60 EUR

Uvedená cena zahŕňa ubytovanie v príslušnom ubytovacom zariadení. 
V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 1 EUR na osobu a noc.
Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

ŠPECIÁLNE DOPLATKY
V prípade, že máte požiadavku na konkrétne číslo izby, výhľad, či balkón, bude vám účtovaný doplatok vo výške 10 EUR/izba/noc.
•	 doplatok za skorší check-in do 07:00 - cena za izbu/noc, od 07:00 - 70% z ceny za izbu/noc, od 09:00 - 50% z ceny za izbu/noc
•	 doplatok za neskorší check-out do 14:00 - 30% z ceny za izbu/noc, do 18:00 - 50% z ceny za izbu/noc, nad 18:00 - cena 
 za izbu/noc

ZVÝHODNENÉ POBYTY
•	 Pri pobyte od 7 nocí poskytujeme 15 % zľavu z ubytovania a vybraného balíka. Vzťahuje sa na ubytovanie,
 liečebné, relaxačné a beauty pobyty.
•	 Pri pobytoch RELAX CLASSIC, RELAX CLASSIC PLUS, BEAUTY CLASSIC a BEAUTY RELAX od nedele do piatku 

od 2 a viac nocí poskytujeme zľavu 10 % z celkovej ceny pobytu.
•	 Pri pobytoch RELAX EXCLUSIVE a PREVENTÍVNY POBYT od nedele do piatku (na 5 nocí)  poskytujeme zľavu
 10 % z celkovej ceny pobytu.
•	 Na pobyt je možné uplatniť len jednu z uvedených zliav. Zľavy sa nesčítavajú.
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CENY LIEČEBNÝCH A RELAXAČNÝCH POBYTOVÝCH BALÍKOV 2023
(cena balíkov nezahŕňa ubytovanie)

1. POSTCOVIDOVÝ POBYT - KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ
Obsahuje: 2 procedúry denne predpísané lekárom a polpenziu ( večera). 
Cena balíka (procedúry a večere) 60 €/osoba/ noc. Kompletný pobyt s ubytova-
ním vo vybraných typoch izieb hotela Aphrodite a Aphrodite Palace od 95 €/osoba. 
Minimálna dĺžka pobytu - od 3 nocí. Odporúčaná dĺžka pobytu 21 nocí s mož-
nosťou rozloženia na viacero kratších pobytov. 
Procedúry môže lekár predpísať z nasledovného spektra:

• respiračná rehabilitácia - individuálna alebo skupinová
• inhalácia slanej prírodnej minerálnej vody
• oxygenoterapia
• uhličitý kúpeľ - elektro-, magneto-, fototerapia
• reflexná masáž segmentová

A ďalšie doporučené procedúry počas pobytu na posilnenie samouzdravných mechanizmov organizmu a po-
silnenie imunity po konzultácii s lekárom:
Kneippov šliapací kúpeľ, infrasauna, kontrastné celotelové kúpele, termálny liečivý kúpeľ 

2. RELAX CLASSIC - KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ
Obsahuje: relaxačné procedúry a polpenziu ( večera). Minimálne na 2 noci maximálne však na 8 nocí. Cena 
balíka na osobu a noc: 59 €
Zloženie procedúr:
• 2 noci - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ , 1x klasická masáž /30 min./, 1x reflexná masáž chodidiel 

/30 min./
• 3 noci - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x Klasická masáž /30 min./, 1x aromaterapeutická olejo-

vá masáž /30 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./
• 4 noci - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./,  1x aroma olejová masáž /30 

min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./
• 5 nocí - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ 2x klasická masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 

min./,  1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./ 
• 6 nocí – 1x hydromasážny kúpeľ + suchý zábal 20‘, 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická 

masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min. /, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min./, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• 7 nocí - 1x hydromasážny kúpeľ + suchý zábal 20‘, 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 2x klasická 
masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min. /, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• 8 nocí - 1x hydromasážny kúpeľ + suchý zábal 20‘, 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 2x klasická 
masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 2x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min. /, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./ 

• Pri pobyte 7 a viac nocí poskytujeme bonus: Hydromasážny kúpeľ Aphrodite + suchý zábal 
20 min. zdarma 

3. RELAX CLASSIC PLUS - KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ
Obsahuje: relaxačné procedúry a PLNÚ PENZIU (obed a večera). 
Minimálne na 2 noci maximálne však na 8 nocí. Cena balíka na osobu 
a noc: 75 €
Zloženie procedúr:
• 2 noci - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická masáž 

/30 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./
• 3 noci - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x Klasická masáž 

/30 min./, 1x aromaterapeutická olejová masáž /30 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./
5



• 4 noci - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./,  1x aroma olejová masáž /30 
min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./

• 5 nocí - 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ 2x klasická masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 
min./,  1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./

• 6 nocí – 1x hydromasážny kúpeľ + suchý zábal 20‘, 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 1x klasická 
masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min. /, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min./, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• 7 nocí - 1x hydromasážny kúpeľ + suchý zábal 20‘, 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 2x klasická 
masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min. /, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• 8 nocí - 1x hydromasážny kúpeľ + suchý zábal 20‘, 1x aromaterapeutický perličkový kúpeľ, 2x klasická 
masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 2x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min. /, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• Pri pobyte 7 a viac nocí poskytujeme bonus: Hydromasážny kúpeľ Aphrodite + suchý zábal 
20 min. zdarma 

4. LIEČEBNÝ BALÍK DE LUXE - KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ
Obsahuje: vstupná a výstupná lekárska prehliadka (podľa požiadavky klienta), 3 liečebné procedúry denne 
podľa diagnózy a doporučenia lekára, plná penzia (obed a večera), výstupná lekárska správa. Pobyt minimál-
ne na 7 nocí. Doporučená dĺžka liečebného pobytu je 14 nocí.  Cena balíka na osobu a deň:  92 €
Liečebné procedúry: Klasická masáž čiastočná 30´, Podvodná masáž 20´, Reflexná masáž chrbta 20´, 
Manuálna lymfodrenáž 30‘, Hydromasážny kúpeľ + suchý zábal 20’, Perličkový kúpeľ + suchý zábal 20´, 
Uhličitý kúpeľ + suchý zábal 20’, Oxygenoterapia 45´, Inhalácia 15´, Rašelina 20´, Individuálna rehabilitá-
cia 20´, Magnetoterapia 20´, Distančná elektroliečba 15´, Interferenčné prúdy 10´, Krátkovlnná diatermia 
15´, Ultrazvuk 10´, Parafango 15´, Parafín 15´, Plynové injekcie, Bioptron, Solux, Bio-magnetoresonančná 
terapia, Imoove 30´, Redcord 40´, Vodná trakcia 15´, Super indukčná terpapia,
Liečebný balík de luxe je možné prispôsobiť podľa želania klienta na redukciu hmotnosti. V takom prípade 
je cena balíka na osobu a deň 109 €. Takúto požiadavku nám prosím nahláste vopred.

5. PREVENTÍVNY LIEČEBNÝ BALÍK - KÚPEĽNÁ STAROSTLIVOSŤ
Obsahuje: vstupná a výstupná lekárska prehliadka (podľa požiadavky klienta), 2 liečebné procedúry denne 
podľa diagnózy a  doporučenia lekára, polpenzia (večera). Pobyt minimálne na 5 nocí. Doporučená dĺžka pre-
ventívneho pobytu je 14 nocí. Cena balíka na osobu a deň:  59 €
Liečebné procedúry: Klasická masáž čiastočná 15´, Podvodná masáž 20´, Hydromasážny kúpeľ + suchý 
zábal 20’, Perličkový kúpeľ + suchý zábal 20´, Uhličitý kúpeľ + suchý zábal 20‘, Oxygenoterapia 45´, Inhalácia 
15´, Rašelina 20´, Individuálna rehabilitácia 20´, Reflexná masáž chrbta 20´, Magnetoterapia 20´, Distanč-
ná elektroliečba 15´, Interferenčné prúdy 10´, Krátkovlnná diatermia 15´, Ultrazvuk 10´, Parafango 15´, 
Parafín 15´, Plynové injekcie, Bioptron, Solux, Bio-magnetoresonančná terapia

6. RELAX EXCLUSIVE
Obsahuje: relaxačné procedúry a polpenziu (večera). Minimálne na 2 noci maximálne však na 8 nocí. Cena 
balíka na osobu a deň:  76 €
•  2 noci - 1x Aroma olejová masáž /30 min./, 1x Celotelová exkluzívna masáž /45 min./, 1x Vibrosauna, 
 1x Uhličitý kúpeľ
• 3 noci - 1x Aroma olejová masáž /30 min./,1x Celotelová exkluzívna masáž /45 min./, 1x Vibrosauna, 
 1x Uhličitý kúpeľ, 1x Prístrojová lymfodrenáž /30 min./,1x Reflexná masáž chodidiel /30 min./
• 4 noci - 1x Aroma olejová masáž /30 min./, 1x Oxygenoterapia, 1x Vibrosauna, 1x Prístrojová lymfodrenáž 

/30 min./, 1x Celotelová exkluzívna masáž /45 min./ 1x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 
2x Uhličitý kúpeľ

• 5 nocí - 1x Aroma olejová masáž /30 min./, 1x Oxygenoterapia, 2x Vibrosauna, 1x Prístrojová lymfodrenáž 
/30 min./, 1x Exkluzívna celotelová masáž /45 min./, 1x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 
2x Uhličitý kúpeľ, 1x Reflexná masáž chodidiel
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• 6 nocí - 1x Aroma olejová masáž /30 min./, 2x Oxygenoterapia, 2x 
Vibrosauna, 1x Prístrojová lymfodrenáž /30 min./, 2x Exkluzívna celo-
telová masáž /45 min./, 1x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 
min./, 2x Uhličitý kúpeľ, 1x Reflexná masáž chodidiel

• 7 nocí - 1x Aroma olejová masáž /30 min./, 2x Oxygenoterapia, 2x Vib-
rosauna, 1x Prístrojová lymfodrenáž /30 min./, 2x Exkluzívna celotelová 
masáž /45 min./, 1x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 
2x Uhličitý kúpeľ, 1x Podvodná masáž /20 min./, 1x Active lift /60 min./ 

• 8 nocí - 1x Aroma olejová masáž /30 min./, 3x Oxygenoterapia, 3x 
Vibrosauna, 1x Prístrojová lymfodrenáž /30 min./, 2x Exkluzívna ce-
lotelová masáž /45 min./, 2x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x Uhličitý kúpeľ, 1x Pod-
vodná masáž /20 min./, 1x Reflexná masáž chodidiel /30 min./ 

• Pri pobyte 7 a viac nocí poskytujeme bonus: Hydromasážny kúpeľ Aphrodite + suchý zábal 
20 min. - mystický kúpeľ

7. BEAUTY CLASSIC
Obsahuje: Beauty procedúry a polpenziu (večera). Minimálna dĺžka pobytu: 2 noci. 
Cena balíka na osobu a deň:  59 €. Cena balíka je vrátane DPH  
•   2 noci - 1x Osmoclen, 1x Vibrosauna, 1x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./
•   3 noci - 1x Osmoclen, 1x Vibrosauna, 1x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 
 1x Masáž tváre s peelingom 30´
• 4 noci - 1x Osmoclen, 1x Vibrosauna, 1x Kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 
 1x Masáž tváre s peelingom 30´, 1x Pedikúra mokrá

8. BEAUTY RELAX
Obsahuje: Beauty procedúry a polpenziu (večera). Minimálna dĺžka pobytu: 2 noci. 
Cena balíka na osobu a deň:  84 €. Cena balíka je vrátane DPH.  
•   2 noci - 1x Kyslíková mezoterapia - ošetrenie tváre a dekoltu  30´, 1x Indická ajurvédska masáž 45´, 
 1x Masáž tváre s peelingom
•   3 noci - 1x Kyslíková mezoterapia -  ošetrenie tváre a dekoltu  30´, 1x Indická ajurvédska masáž 45´, 
 1x Masáž tváre s peelingom 30´, 1x Detoxikačný bahenný zábal 60´
• 4 noci - 1x Kyslíková mezoterapia - ošetrenie tváre a dekoltu  30´, 1x Indická ajurvédska masáž 45´, 
 1x Masáž tváre s peelingom 30´, 1x Detoxikačný bahenný zábal 60´, 1x Wellness pedikúra 90´

9. POBYT NA ŽELANIE S 10% ZĽAVOU
Ak ste si nevybrali z našej ponuky pobytových balíkov, ponúkame Vám možnosť, aby ste si svoj pobyt zostavili 
sami, podľa svojho želania.
Pobyt musí obsahovať minimálne 1 procedúru/pobytová noc a stravovanie formou polpenzie.
Na takto zložený pobyt obdržíte 10% zľavu /z procedúr a stravovania - obedy a večere/.
Platí pre pobyty od 2 nocí.
Držiteľom Client card pri tomto pobyte minimálne na 2 noci s polpenziou poskytneme zľavu 10% na procedúry.

Ku akémukoľvek typu pobytu si môžete počas pracovných dní zakúpiť:
Konzultáciu s lekárom: 40 €
Konzultáciu s nutričným terapeutom: 10 € 

Ponúkame Vám možnosť absolvovať u nás Ambulantnú kúpeľnú liečbu (bez ubytovania a stravy), 
zameranú na pohybové ústrojenstvo. 
Štandard - 40 €/osoba/deň
Nadštandard -  60 €/osoba/deň
Na základe lekárskej prehliadky sú ordinované pacientovi 3 procedúry denne.
Minimálna dĺžka ambulantnej kúpeľnej liečby - 5 po sebe idúcich pracovných dní. 
K takto zakúpenej kúpeľnej liečbe nepotrebujete odporúčanie od svojho obvodného ani odborného lekára.
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KONTAKTY:
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s.

ul. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVAKIA
Tel.: +421/41/5494 256-7                    Mobil: +421/905/861 384

E-mail: spa@spa.sk
www.spa.sk

  IČO: 316 422 84 IČ DPH: SK2020450784
  Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 Číslo účtu : 2622823860/1100 (pre EUR) 2825818287/1100 (pre CZK)


