
Bardejovské Kúpele a.s., 086 31  Bardejovské 

Kúpele
Prírodné jódové kúpele Číž a.s., 980 43  Číž

Kúpele Nový Smokovec a.s., Nový Smokovec 32, 

062 01  Vysoké Tatry

Cena pobytu: 300,00 € 240,00 € 258,00 €

Ubytovacie 

zariadenie: 

Hotel Ozón ***                                                                                                                  

Hotel Astória ***        
Kúpeľný dom Rimava, Slaná, Mária

Hotel Palace ***                                                             

depandance Palace Grand ***+

Jednolôžkové izby  ( 

doplatok si klienti 

hradia po príchode 

do hotela)

Jednoposteľová izba (bez balkóna)- doplatok 5 € 

/osoba/noc,                                                     doplatok za 

neobsadené lôžko v dvojposteľovej izbe 10 € osoba/noc,                                                    

doplatok za izbu superior**** 10€/osoba/ noc

Bez doplatku podľa voľných kapacít Doplatok za samostatné ubytovanie 120 € za pobyt

Stravovanie: 

Hotel Ozón - raňajky formou bufetových stolov, obedy a 

večere servírované,  možnosť vyššieho štandardu 

stravovania za doplatok 6 € / deň.                                 

Strava  v hoteli Astória iba počas obdobia máj-  

december, ostatné mesiace strava v  hoteli Ozón.

Raňajky formou bufetových stolov, obedy a večere - 

možnosť výberu zo 4 druhov jedál, z toho 1 druh 

zameraný na zdravú výživu.

Raňajky formou bufetových stolov, obedy a večere 

servírované - 4 druhov jedál. Raňajky sú podávané aj v 

depandance Palace Grand, obedy a večere iba v hoteli 

Palace, vzdialenosť cca 50 m

Relaxačné procedúry:

Voľný vstup na letné kúpalisko ( v letnej sezóne), voľný 

vstup do rehabilitačného bazéna  v Balneoterapii,                                                                     

denne (6x počas pobytu) 2hodinový vstup do WELLNESS 

SPA v hoteli Ozón (bazénový a saunový svet)            

Bezplatný celodenný vstup do vonkajších bazénov v 

sezóne.                                                                               

Vnútorný bazén - mimo sezóny vstup rehabilitačného 

bazéna  okrem sanitácie podľa otváracích hodín a 

vodných kapacít.                                                                      

Wellness - 2 x 60 min. vstup počas pobytu.

Bazén - voľný vstup do REALX zóny s bazénom, ktorá sa 

nachádza v hoteli BRANISKO                         Wellness - 1 

bezplatný vstup v trvaní 1,5 hod.

Dieťa

Deti do 2,99 rokov bez nároku na lôžko majú pobyt grátis 

(v prípade požiadania detská postieľka bezplatne).                                                                       

Deti od  3 - 16,99  roka majú v cene ubytovania, plnú 

penziu, vstup do bazéna, na letné kúpalisko a do 

bazénovej časti Wellness SPA v rovnakom počte  

vstupov, ako rodičia.                                                Cena pre 

dieťa na pevnom lôžku  30% z ceny pobytu dospelej 

osoby.                                                                        Cena pre 

dieťa na prístelke- 35% z ceny pobytu dospelej osoby.                                                                         

Osoby 17 rokov a viac -majú pobyt s cenou aj so 

službami ako dospelé osoby.

Poskytnutie prístelky pre deti vo veku 3-15 rokov 

17,00€/noc

Cena prístelky pre dieťa od 2- 15 r.:                                                         

78 €/pobyt (mimosezónna 1.1. -30.4., 1.11-20.12.)                                                                        

138 €/pobyt  (sezóna 1.5. -31.10.)                                          

cena pevné lôžko pre dieťa od 2- 15 r.:                                                         

144 €/pobyt (mimosezónna 1.1. -30.4., 1.11-20.12.)                                                                        

180 €/pobyt  (sezóna 1.5. -31.10.)    

Dopl.za apartmán
 apartmán štandard ***:  15 EUR/apartmán/noc     

apartmán superior ***+: 25 EUR/apartmán/noc
10 €/ap./noc. nie je k dispozícií

Naviac procedúry

Procedúry nepredpísané lekárom, resp. vyšší počet voľno

predajných procedúr, si môžu zamestnanci UPJŠ

dokupovať so zľavou 20%.

Parkovanie:
zľava 50 % z aktuálneho cenníka platného na kalendárny 

rok
zdarma v areáli kúpeľného zariadenia

zľava 75 % z cenníkovej ceny á 1€/deň v areáli kúpeľného 

zariadenia 

Daň podľa aktuálne platného VZN  pre daný rok podľa aktuálne platného VZN  pre daný rok podľa aktuálne platného VZN  pre daný rok

Ponuka regeneračno-rehabilitačných pobytov pre zamestnancov  Univerzity Pavla Jozefa Šafárika  v Košiciach na rok 2021- 2023


