
 
              Nový rok 2023 v kúpeľoch PIEŠŤANY – cena platí od 1.01. do 31.03.2023  
              Health Spa Resort ESPLANADE   kúpeľov PIEŠŤANY  

 

  

          Zrekonštruovaná klimatizovaná izba PREMIUM  
                                                              +10 € /osoba /noc  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

       

       Pobyt na mieru od 2-och prenocovaní  má 4 procedúry                                            

 

Pobyt SIP ŠKOLSTVO Esplanade  

       poskytnutá zľava 23 %, úspora 

318 € pre 2 osoby / 5 dní relaxu     

Cena pobytu 480 € na 5 dní/4 noci/ 

1 osoba v 2-lôžkovej izbe 

Cena pobytu 620 € na 5 dní/4 noci/ 

1 osoba SAMA/ SÁM  na izbe  

 
REZERVÁCIE: Ing. Jela Hložková 
Mobil :   0918 162 515   
E-mail :   spolocnostsip@gmail.com   
Check-in:    od 14.00 hod., večerou  
Check-out: do 11.00 hod., obedom  

Služby v cene pobytu : 
Ubytovanie v hoteli ESPLANADE**** 
nefajčiarska izba Komfort s kúpeľňou, balkón so 
sedením, WIFI, SAT-TV, minibar, telefón, trezor, 
sušič vlasov, kúpací plášť, uteráky, osušky, 
sprchovacie potreby, klimatizácia za doplatok  10 €  

Stravovanie plná penzia formou bohatých 

bufetov s predjedlom, 2-ma polievkami, 

skvelé zákusky od hotelovej cukrárky   
 
NADŠTANDARDNE   10 liečebných procedúr 
s lekárskou  konzultáciou 

3x termálny minerálny kúpeľ so suchým 

zábalom (35 min.) 

1x skupinová rehabilitácia (30 min.)  

1x klasická masáž čiastočná (20 min.) 

1x bahenný zábal so suchým zábalom  

(35 min.), 1x vodoliečba (15 min.) 

2x elektroliečba/svetloliečba( podľa 

zdravotného stavu hosťa  v čase príchodu  ) 

1x oxygenoterapia/inhalácie (20 min.)  

BONUSY : nočný bar priamo v hoteli  

Celodenný voľný vstup do vodného 

a saunového sveta ( prízemie hotela  ) 

Denne 13.00-20.00hod.vstup do Premier 

Fitness s bazénom, saunami a vodnými 

bicyklami ( v časti Balnea Health Spa, 

spojené  prechodovou chodbou s hotelom ) 

Týždenný kultúrno-spoločenský program  
DOPLATKY : 
Dieťa s plnou penziou bez procedúr  
  0  -   3 roky      ZDARMA bez nároku na lôžko  
  4  - 12 rokov                50 € / 1 noc  
13 -  18 rokov                75 € / 1 noc  
Domáci maznáčik (bez stravy )  20 € / 1 noc  
Parkovanie  za poplatok    2 € / vozidlo / noc  
na  parkoviskách  kúpeľného ostrova  
Kúpeľný poplatok    1,50 € / osoba / noc 

Health Spa Resort 
ESPLANADE 
letná terasa 

 

 

Luxusný vaňový 

Minerálny kúpeľ 

 

 

 

Vonkajší bazén 
priamo v kúpeľnom parku 
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