
  
40 % zľavu (čo je úspora 224 € /na 4 noci / 1 osoba) ponúkaju zlaté kúpele TURČIANSKE 
TEPLICE zamestnancom ŠKOLSTVA na čas od 25.01. do 30.04.2023  
(okrem veľkonočných dní ) v kúpeľnom hoteli Veľká Fatra  

  

                          
 

 

 

 

  

 

 

       

                                 

  Detský kútik na prízemní hotela  Veľká Fatra  

 

  

 

       
Pobyt SIP MEDICAL WELLNESS  
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  
Cena pobytu do 30.4.2023  

320 €/ 5 dní / 4 noci / osoba   

          v 2-lôžkovej izbe Komfort  

Cena pobytu – Veľkonočné sviatky   

od 6.4. do 10.4.2023 má 8 procedúr  

380 €/5 dní / 4 noci / osoba   

           v 2-lôžkovej izbe Komfort  

Služby v cene pobytu : 
Ubytovanie v hoteli Veľká Fatra **** 
modrená izba Komfort s balkónom, kúpeľňa 
s vaňou, samostatné WC, sušič vlasov, kozmetický 
set, TV, satelit, rádio, telefón, trezor, WIFI, minibar 
na  požiadanie, čajový a kávový servis, varná 
kanvica,  porcovaný  čaj, káva,cukor, župan, 
hotelové jednorázové prezuvky  

Stravovanie plná penzia formou bufetov  

12 liečebných procedúr:  
2x termoterapia, 1x oxygenoterapia, 2x 
smaragdový kúpeľ, 2x klasická masáž 30 min., 
1x vaňový kúpeľ, 1x whirpool, 1x bahenný 
kúpeľ, 2x 3- hodinový vstup do 
Spa&Aquaparku = 6 bazénov s masážnymi 
trysakami, 2 vírivky 35 0C, liečivý minerálny 
kľudový bazén  380C, 25 m vonkajší plavecký 
bazén, vonkajší atrakčný bazén, kaviarne      
BONUSY :     
Pitné kúry             3 min. pred hotelom  
DENNE kultúrny program, ako napr. škola tanca,  
tanečné zábavy so živou hudbou, prednášky,   
fakultatívne výlety do okolia, lyžovačka   
DOPLATKY : 
Deti     4-10r.   36 € prístielka, 46 € pevné lôžko  
Deti   11-15r.   48 € prístielka, 58 € pevné lôžko 
+ denne  3-hod.vstup do Spa&Aquaparku  
 
Dospelý sám na izbe           25 € / izba / noc  
Parkovanie  za poplatok      4 € / vozidlo / noc  
na  strážených parkoviskách  
Daň z ubytovania mestu 1,50 €/ osoba/ noc  
a kúpeľný poplatok          0,45 €/ osoba/ noc  
                      nie je zahrnutý v cene  

Hotel Veľká Fatra  
 

 

 

Luxusná izba Komfort  
čajový servis + kanvica  

 

Vonkajší 25 m bazén 

Spa&Aquaparku 
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