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wSPAniały, dobroczynny wypoczynek  

w kurorcie leczniczych wód termalnych  

- Słowacja - LUCKY | Zima 2023 
(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany/blisko granicy)  

 

Zapraszamy do zdrowego wypoczynku w słynnym 

uzdrowisku / kurorcie wód termalnych LUCKY w 

malowniczej dolinie Małej FATRY (blisko granicy). 

Komfortowe zakwaterowanie, wyżywienie, baseny 

termalnych wód, czysty mikroklimat oraz indywidualnie 

dobrane zabiegi zapewniają wypoczynek oraz poprawę 

zdrowia i lepszą odporność. Sauny i baseny wód termalnych 

z leżakami - Gratis All Inclusive! 
 

Skarby NATURY 
wody: siarczanowo-wodorowęglanowe i magnezowo-selenowowe, 
bogate w niezbędne dla zdrowia mikroelementy między innymi Magnez, Strong, 
Mangan, Żelazo czy Cynk. Każdy z tych pierwiastków pełni inną funkcję, a razem 
zapewniają prawidłową pracę całego organizmu. W zabiegach używa się także 
borowin i gazu źródlanego. Lokalizacja u wylotu „Choczańskiej doliny” zapewnia 
czysty mikroklimat i piękne scenerie! 
 

Dobroczynne właściwości / działanie 
kąpiele w miejscowej wodzie termalnej wsparte zabiegami działają leczniczo w 
dolegliwościach reumatycznych, cywilizacyjnych, kobiecych. Pomagają wygrać ze 
skutkami stresu (wzmacniają układ odpornościowy, likwidują rozdrażnienie, 
bezsenność, etc.) łagodzą i leczą bóle reumatyczne: pleców, stawów, aparatu 
ruchu, etc. Wzmacniają naturalną odporność, poprawiają kondycję i zdrowie! 
 
THERMAL AQUA - VITAL PARK 
całoroczny kompleks basenów wód termalnych (kryte/odkryte). W basenach 
stanowiska masaży, gejzery, bicze wodne przy basenach leżaki i wiele miejsca do 
wypoczynku. Na miejscu własny Świat SAUNY (sucha, parowa, aromatyczna, 

Kneip i tepidaria). Nowość 2022 całoroczny NATURAL SPA: sauny i jacuzzi pod 

gołym niebem. Wszystkie atrakcje dla naszych klientów - GRATIS All Inclusive. 

 
Atrakcje turystyczne 
przez kurort przebiegają szlaki turystyczne, blisko zamki: ORAVSKI, LIKAVA i 
STARY HRAD, dwie najpiękniejsze jaskinie WOLNOŚCI i LODOWA, skarb ludowej 
architektury VILKOLINEC, etc. (Informatory GRATIS).  
 
Wygodne zakwaterowanie 
w głównym kompleksie THERMAL S.PLUS (Choč/Liptov) i Dependance (50 m). 
Pokój funkcjonalnie (wygodnie) wyposażony: 1, 2 lub 3 osobowy z łazienką, 
LCDTV-sat, lodówką, radiem i tel. (możliwa dostawka). Na miejscu baza 
zabiegowa oraz (własne) baseny termalne i sauny - dla naszych klientów 
korzystanie bez ograniczeń - GRATIS All Inclusive! 
 

Wybierz Swój PAKIET: 
A) Relaks & Regeneracja zawiera: zakwaterowanie, pełne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady i kolacje (w 
formie szwedzkich stołów), konsultacja lekarza specjalisty (dobór zabiegów), 1x zabieg na pełny dzień/osoba. 
Korzystanie z basenów wód termalnych, świata saun, Natural SPA, plaże słoneczne, leżaki GRATIS All Inclusive 
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B) Zdrowotny zawiera: zakwaterowanie, pełne wyżywienie 3x dziennie: śniadania, obiady i kolacje (szwedzkie 
stoły), konsultacja lekarza specjalisty, 3x zabiegi na pełny dzień/osoba (oprócz niedzieli lub świąt). Korzystanie z 
basenów wód termalnych, świata saun, Natural SPA, tarasy słoneczne z leżakami - GRATIS All Inclusive 
 

Kompleksowy pakiet: 

Kurort LUCKY 2023 

Zdrowotny Wypoczynek & Regeneracja 

7 dni  

(6 nocy) 
8 dni  

(7 nocy) 
5 dni  

(4 noce) 
6 dni  

(5 nocy) 
7 dni  

(6 nocy) 
8 dni  

(7 nocy) 

Dependance: 3045 zł/os. 3495 zł/os. 1995 zł/os. 2475 zł/os. 2895 zł/os. 3375 zł/os. 

THERMAL S.PLUS: 3145 zł/os. 3595 zł/os. 2095 zł/os. 2575 zł/os. 2995 zł/os. 3475 zł/os. 

Zdrowy wypoczynek - liczba miejsc ograniczona – Promocja dla wypoczynku do 06.04.2023. 

 

Cena zawiera: 
• 5/6/7 lub 8 dni (4-7 nocy) Kurort Wód Termalnych LUCKY (S. PLUS i Dependance) 

• pełne wyżywienie: 3x dziennie (śniadania, obiady, kolacje - szwedzkie stoły)  

• konsultacja lekarza/specjalisty (dobór zabiegów)  

• -pakiet „Relaks & Regeneracja”: 1x zabieg/ na pełny dzień pobytu/os. 

• -pakiet „Zdrowotny”: 3x zabiegi/ na pełny dzień pobytu/os. 

• baseny termalne (kryte i odkryte) z masażami wodnymi - GRATIS All Inclusive 

• świat saun (celtycka, fińska, parowa, aromaterapii..) - GRATIS All Inclusive 
• NATURAL wellness z saunami na świeżym powietrzu - GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, plaża trawiasta, plac zabaw..) - GRATIS All Inclusive 
• Jacuzzi pod gołym niebem z sauną i basenem chłodzącym - GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w animacjach i programie kulturalnym 
• Internet WI-FI (lobby bar), bezpieczne parkowanie samochodu 
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• ubezpieczenie zdrowotne i turystyczne KL + NNW Signal Iduna  
• oraz KL i NNW od chorób przewlekłych do 20 000 € 

• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid19 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
• przed wypoczynkiem pomocne informacje turystyczne  
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji 
 

Cena nie zawiera: 
opłaty klimatycznej 1 € /dorosły/dzień, pokój jednoosobowy +60%. Apartament (De LUX dla 2 osób) +25%. Dla 
zainteresowanych przejazd w obie strony z Katowic +490 zł/os.  
 

Zniżki: 
dziecko do lat 5 śpiące z rodzicami -70%, do lat 12 -30%. Dorosły na dostawce -10%,  
wczesna rezerwacja (>35 dni) -2%.  *Zabiegi – tylko dla osób dorosłych! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


