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Luksusowy, zdrowy VIP wypoczynek w Kurorcie 

AFRODYTY bogini zdrowia i wiecznej młodości 
Słowacja – Rajskie Teplice. AFRODYTA Majówka 2023 r. 

Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany. 

 

Majówka - wypoczynek, który pozwoli nam odzyskać energię i 

harmonię. Doskonałym miejscem takiego wypoczynku jest 

kurort Afrodyty położony w czarownej dolinie Rajeckich Teplic. 

 

Rajeckie Teplice – nazywane za sprawą miejscowych gorących źródeł oraz 

zlokalizowanego przy nich kompleksu basenów termalnych i SPA uzdrowiskiem 

bogini piękna i wiecznej młodości AFRODYTA. Malownicza lokalizacja w kotlinie 

na łagodnym styku „Małej Fatry” oraz dolomitowych skał „Stiażovskich Vychov” 

uzdrawia zieloną scenerią, zapewnia mikroklimat idealny do ukojenia i relaksu. 
 

Kurort / Termy AFRODYTA 
to wdzięczna, wiele mówiąca i odpowiednia nazwa najbardziej znanego 
całorocznego (romantycznego) obiektu termalnego w tej części Słowacji. Czekają 
tu na Państwa baseny termalne, sauny, gabinety lekarzy specjalistów, fitness 
oraz cudowny mikroklimat, atmosfera i wiele więcej… 
 
Zdrowe właściwości 
uzdrowisko i gorące źródła „Afrodyty” w Rajeckich Teplicach należą do 
najbardziej atrakcyjnych i znanych na Słowacji. Poprzez kąpiele i zabiegi 
oddziałują leczniczo przy szeregu dolegliwości cywilizacyjnych związanych ze 
stresem, przemęczeniem i brakiem ruchu! „Afrodyta - Thermal & SPA” naturalnie 
regeneruje zdrowie i ducha! 
 
Atrakcje turystyczne 
warto skorzystać - ponieważ maj to miesiąc wiosny, miłości i kwiatów a 
„uzdrowisko Afrodyty” dzięki swej malowniczej lokalizacji gwarantuje wiele 
atrakcyjnych możliwości podziwiania „kwitnącej przyrody” w romantycznej 
scenerii w połączeniu ze zdrowym wypoczynkiem i turystyką. W pobliżu Pole 
Golfowe z wypożyczalnią sprzętu, oznakowane trasy spacerowe (Nordic 
Walking), turystyczne i rowerowe szlaki (na miejscu wypożyczalnia). Na 
odkrywców czekają romantyczne ruiny zamku „Lietava”, „Słowackie Betlejem”, 
„Cicmany”, jaskinie i inne.. (pomocne informatory GRATIS z Voucherem).  
 
Komfortowe zakwaterowanie 
Nowy kompleks AFRODYTA PALACE****. Pokoje 2- osobowe z łazienką, TV-sat, 
minibar, suszarka do włosów i sejf i radio. Nowością jest możliwość 
zamieszkania w nieoficjalnej części 5 gwiazdkowej* (SUPERIOR i De LUX) pokoje 
z nowym ekskluzywnym wyposażeniem, klimatyzacją, minibarem, suszarką do 
włosów i sejfem + „welcome drink”. W niektórych pokojach możliwa dostawka. 
Część hotelową ze SPA Aquaparkiem oraz częścią zabiegową łączy widokowy 
korytarz i tarasy słoneczne. Swobodę poruszania zapewnia karta chipowa. 
Kompleks zaliczany jest do najlepszych SPA obiektów w Europie środkowej.  
 
Smaczne wyżywienie (VIP) 
2x dziennie (śniadania oraz obiadokolacje w formie bogatych szwedzkich 
stołów, płatne tylko napoje przy obiadokolacji). Posiłki tu, to jedyna w swoim 
rodzaju uczta dobrego smaku i wykwintnych potraw w urzekających wnętrzach i 
scenerii „Pałacu Afrodyty” (płatne tylko napoje przy obiadokolacji). 
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MAJÓWKA 2023 VIP 

AFRODYTA PALAC 

Zdrowotny Wypoczynek AFRODYTA do wyboru: ‘Piękno i Uroda’ lub ‘Kondycja i Zdrowie’ 

8 dni (7 nocy) 4 dni (3 noce) 5 dni (4 noce) 6 dni (5 nocy) 7 dni (6 nocy) 8 dni (7 nocy) 

część 4 gwiazdkowa: 5995 zł/os. 2495 zł/os. 3095 zł/os. 3795 zł/os. 4395 zł/os. 4995 zł/os. 

część 5 gwiazdkowa*: 6495 zł/os. 2695 zł/os. 3395 zł/os. 4095 zł/os. 4795 zł/os. 5495 zł/os. 

 

Cena ZAWIERA: 

• 4/5/6/7 lub 8 dni (3-7 nocy) Kurort Termalnych Wód AFRODYTA PALAC (4 i 5 gwiazdek) 

• smaczne wyżywienie: śniadania i obiadokolacje – bogate szwedzkie stoły! 

• baseny termalnych wód (kryte i odkryte) – GRATIS All Inclusive 

• świat saun (kitel, wiele saun oraz rytuały) – GRATIS All Inclusive 

• lakonium, wellness & SPA strefa wypoczynku – GRATIS All Inclusive 

• kryte i odkryte luksusowe „Natural SPA” – GRATIS All Inclusive 

• sauny (samodzielne chaty) rytuały i ręczniki – GRATIS All Inclusive 

• słoneczne i ocienione tarasy wypoczynkowe – GRATIS All Inclusive 
• strefa wypoczynku przy małym oceanarium – GRATIS All Inclusive 

• strefa regeneracji: „światło, muzyka, masaż” – GRATIS All Inclusive 
• „ścieżki zdrowia” (ciepło/zimno, Kneipa masaż) – GRATIS All Inclusive 
• fitness centrum (obowiązuje strój sportowy) – GRATIS All Inclusive 

• infrastruktura (leżaki, stanowiska masaży wonnych) – GRATIS All Inclusive 

• wieczorny festiwal światła i dźwięku przy basenach – GRATIS All Inclusive 
• możliwość udziału w animacjach, programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive 

A- wypoczynek – Piękno i Uroda, Afrodyta: (*opis zabiegów na 3 stronie) 

• 4 dni (3 noce): 1x OsmoClen, 1x WibroSauna, 1x Mezoterapia tlenowa, 1x Masaż twarzy z oczyszczeniem. 

• 5 dni (4 noce): 1x OsmoClen, 1x WibroSauna, 1x Mezoterapia tlenowa, 1x Masaż twarzy z oczyszczeniem, 1x 

Pedicure mokry/suchy (zależnie od potrzeby). 

• 6 dni (5 nocy): 1x OsmoClen, 1x WibroSauna, 1x Mezoterapia tlenowa, 1x Masaż twarzy z oczyszczeniem, 1x 

Pedicure mokry/suchy, 1x LPG Liftmassage. 

• 7 dni (6 nocy): 1x OsmoClen, 1x WibroSauna, 1x Mezoterapia tlenowa, 1x Masaż twarzy z oczyszczeniem, 1x 

Pedicure mokry/suchy, 1x LPG Liftmassage, 1x Japoński manicure. 

• 8 dni (7 nocy): 1x OsmoClen, 1x WibroSauna, 1x Mezoterapia tlenowa, 1x Masaż twarzy z oczyszczeniem, 1x 

Pedicure mokry/suchy, 1x LPG Liftmassage, 1x Japoński manicure, 1x Kąpiel soľno – jódova. 

B- wypoczynek: Kondycja i Zdrowie, Afrodyta: (*opis zabiegów na 4 stronie) 

• 4 dni (3 noce): 1x Aroma-Terapeutyczna kąpiel perełkowa 30 min’, 1x Klasyczny masaż 30 min’, 1x Aroma-

Terapeutyczny masaż olejami 30 min’, 1x Masaż refleksyjny stóp 30 min’. 

• 5 dni (4 noce): 1x Aroma-Terapeutyczna kąpiel perełkowa 30 min’, 1x Klasyczny masaż 30 min’, 1x Aroma-

Terapeutyczny masaż olejami 30 min’, 1x Masaż podwodny 20 min’, 1x Masaż refleksyjny stóp 30 min’. 

• 6 dni (5 nocy): 1x Aroma-Terapeutyczna kąpiel perełkowa 30 min’, 2x Klasyczny masaż 30 min’, 1x Aroma-

Terapeutyczny masaż olejami 30 min’, 1x Masaż refleksyjny stóp 30 min’, Masaż podwodny 20 min’. 

• 7 dni (6 nocy): 1x Hydromasaż z ciepłym „owinięciem” 20 min’, 1x Aroma-Terapeutyczna kąpiel perełkowa 30 

min’, 1x Klasyczny masaż 30 min’, 1x Aroma-Terapeutyczny masaż olejami 30 min’, 1x Masaż refleksyjny stóp 30 
min’, 1x Masaż podwodny 20 min’, 1x Masaż kamieniami z lawy 45 min’. 

• 8 dni (7 nocy): 2x Hydromasaż z ciepłym „owinięciem” 20 min’, 1x Aroma-Terapeutyczna kąpiel perełkowa 30 

min’, 2x Klasyczny masaż 30 min’, 1x Aroma-Terapeutyczny masaż olejami 30 min’, 1x Masaż refleksyjny stóp 30 
min’, 1x Masaż podwodny 20 min’, 1x Masaż kamieniami z lawy 45 min’. 

C- pakiet ZDROWOTNY – (pobyt minimum 8 dni / 7 nocy) zawiera wyżywienie 3x dziennie (śniadania, obiady, 

kolacje, 2x konsultacja lekarza z doborem zabiegów, 3x zabiegi na dzień (oprócz niedzieli i świąt) 
 

Cena ZAWIERA (jeszcze więcej): 
• szlafrok, ręczniki, kosmetyki hotelowe, Internet WI-FI 
• 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 € 
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• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid-19 
• parkowanie samochodu na terenie monitorowanym 
• przed wypoczynkiem pomocne Informatory turystyczne 
• mapa dojazdu i atrakcji turystycznych 
 

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej 1 €/dzień, pokój jednoosobowy +40%. Dla zainteresowanych przejazd tam i 

z powrotem z Katowic, Bielska, Zabrza i Gliwic +495 zł/os.  
 

Zniżki: dziecko do lat 3 - GRATIS, do lat 12 na dostawce -50%. Dorosły na dostawce -25%,  

wczesna rezerwacja >35 dni -2%. 
 

Uwagi: zabiegi tylko dla osób dorosłych! Strefa Natural SPA od godziny 16.00 dla osób powyżej 16 lat. 

 

*Zabiegi podczas wypoczynku: ’Piękno i Uroda’, AFRODYTA: 

• OsmoClen 30 min’ 

oczyszczanie skóry dla wszystkich grup wiekowych. Zabieg łączy w sobie kilka 
technik i produktów do oczyszczania skóry, a także do głębokiego oczyszczania 
porów i delikatnego usuwania powierzchniowych niedoskonałości skóry. 

 

• WibroSauna 30 min’ 

to terapeutyczne, wielofunkcyjne urządzenie posiadające zalety kilku zabiegów leczniczych jednocześnie. Należy 
do biernych metod utrzymywania sprawności, redukcji nadwagi, poprawy zdrowia i detoksykacji organizmu. 
 

• Mezoterapia tlenowa 30 min’ 

Mezoterapia tlenowa to nieinwazyjna, bezbolesna metoda pielęgnacji twarzy i dekoltu, polegająca na 
wprowadzeniu bezpiecznych substancji aktywnych w głębokie warstwy skóry za pomocą pistoletu ciśnieniowego 
i tlenu. W ten sposób przyspiesza się odnowę komórkową, a skóra pozostaje świeża, czysta i nawilżona.  
 

• Masaż twarzy z oczyszczeniem (peeling) 30 min’  
to intensywny masaż silnie pobudzający skórę. Podczas zabiegu wygładzana jest każda zmarszczka oddzielnie. 
Peeling bambusowy w którego skład wchodzi masło shea i witamina E bądź kremowy peeling gommage, 
składający się z olejku eterycznego z tymianku, cytryny, majeranku, lawendy, zielonej glinki i wyciągu z łopianu. 
 

• Pedicure mokry/suchy 45 min’. 

Idealne, piękne i lekkie stopy uzyskamy dzięki profesjonalnemu pedicure. Zabieg składa się z kąpieli, pielęgnacji 
paznokci i stóp, peelingu i masażu końcowego. Pedicure może obejmować również malowanie paznokci. 
 

• LPG Liftmassage 40 min’ 

Antystarzeniowy i upiększający zabieg na twarz szyję i dekolt. Specjalna technika zapewnia wyjątkową 
skuteczność i delikatność zabiegu. To nowoczesna bez inwazyjna metoda oferująca doskonały drenaż oraz 
naturalny Lifting. Zapewnia dynamiczną stymulację komórkową w tkankach co pomaga w walce z objawami 
starzenia i przywraca skórze gęstość. 
 

• Japoński manicure 45 min’ 

Manicure japoński to pielęgnacja odpowiednia dla niemal każdego rodzaju paznokci – rozdwajających się, 
łamliwych, nierosnących, a także paznokci, które chcemy utrzymać w dobrej kondycji. Zabieg wspomaga krążenie 
krwi i zdrowy wzrost paznokci. Głównymi składnikami są wosk pszczeli i glinka krzemionkowa, którą nakłada się 
na paznokieć specjalnym lakierem i poleruje. Na paznokciu tworzy się warstwa ochronna, która odżywia płytkę 
paznokcia. Różnica jest widoczna już po pierwszym zabiegu, paznokieć nabiera bardzo wysokiego połysku.  
 

• Kąpiel soľno - jódova 30 min’. 
Do odprężającej kąpieli dodaje się roztwory soli jodowej, podczas których odprężasz się i nabierasz energii. 
Jednocześnie zapewniasz swojemu ciału najbardziej kompleksową pielęgnację: 
• suplementujesz jod, który wzmacnia tarczycę • wzmocnienie układu odpornościowego • leczenie niedomagań 
skóry • szybsza rekonwalescencja • profilaktyka chorób cywilizacyjnych. 
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*Zabiegi podczas wypoczynku: ’Kondycja i Zdrowie’, AFRODYTA: 

• Klasyczny masaż 30 min’ 

Przeznaczony do masażu wybranego obszaru ciała. Korzystnie wpływa na sztywność 
mięśni, bóle narządu ruchu, układ krwionośny. Poprawia również psychikę człowieka, 
łagodzi stres, bezsenność, usuwa migrenę. 
 

• Aroma-Terapeutyczna kąpiel perełkowa 30 min’ 
Kąpiel perełkowa polega na karbonizacji wody termalno-mineralnej o temperaturze 
36-37°C sprężonym powietrzem (0,15 MPa), które podawane jest do specjalnych 
spiralnych dysz na dnie wanny. Pęcherzyki powietrza unoszą się od dołu do 
powierzchni i działają masująco na skórę co pobudza krążenie i rozluźnia zmęczone 
mięśnie.  Dodatkowo olejki eteryczne wzmacniają efekt głębokiej regeneracji i 
uwolnienia od stresu. 
 

• Masaż refleksyjny stóp 30 min’ 
polega na uciskaniu i masowaniu stref refleksyjnych na stopie. Ma na celu: relaks, poprawę krążenia krwi, 
przywrócenie funkcji zablokowanego układu nerwowego, usunięcie zaburzeń układu ruchu, odblokowanie 
odcinka szyjnego, uśmierzenie bóle wszystkich dużych stawów, złagodzenie stanów migrenowych. Słowem 
dwojaki efekt: diagnostyczny i terapeutyczny. 
 

• Aroma-Terapeutyczny masaż olejami 30 min’ 

jest zabiegiem bardzo odprężającym i harmonizującym. W odróżnieniu od klasycznego masażu, na poszczególne 
punkty wywierany jest mniejszy nacisk i stosowane są specjalne naturalne olejki do masażu. W zależności od 
olejku, masaż ma działanie aroma-terapeutyczne i fizjoterapeutyczne. Masaż olejkami aromatycznymi, dzięki 
harmonii klasycznych dotyku masażu i olejków bioeterycznych, dobieranych indywidualnie dla klienta, jest 
doskonałym relaksem i terapią. Zapach olejków eterycznych angażuje naturalne zmysły organizmu w procesie 
łagodzenia stresu, poprawy nastroju i poprawy ogólnego samopoczucia. Korzystnie wpływa na umysł i zmęczone 
mięśnie. Masaż ma silne działanie harmonizujące, szczególnie dla osób narażonych na stres i gorączkowy tryb 
życia. 
 

• Masaż podwodny 20 min’ 
jego zaletą jest połączenie masażu z efektami ciepłej kąpieli i ruchu w środowisku wodnym. Zabieg odbywa się 
w specjalnej wannie z wodą termalną przy użyciu kontrolowanych przez terapeutę dysz. Dzięki nastawialnemu 
naciskowi możliwy jest masaż różnych grup mięśni i tkanki podskórnej w zależności od potrzeb, mięśni 
powierzchownych i głębokich. Po zakończeniu masażu nastepuje znaczne rozluźnienie mięśni. Zwiększa się 
również ukrwienie skóry oraz wspomaga działanie układu limfatycznego, który odpowiada za usuwanie 
niepożądanych substancji. Termalna woda w połączeniu z masażem przynosi ulgę w bólu narządu ruchu oraz 
zwiększa ruchomość stawów.  
 

• Hydromasaż z ciepłym „owinięciem” 20 min’ 

Kąpiel połączona z prądami masującymi wokół ciała wsparta fototerapią (zmiana kolorów i natężenia światła), 
woda termalna o temperaturze 37°C – 38°C. Po masażu następuje uczucie rozluźnienia mięśni. Jest wskazany 
przy stanach bólowych, zapalnych i zwyrodnieniowych kręgosłupa i stawów, dla odprężenia psychicznego i 
łagodzenia bólu. Ponieważ działanie hydromasażu na organizm ludzki jest dość intensywne po zabiegu klient 
zostaje otulony ciepłym kocem i wypoczywa na leżaku. 
 

• Masaż kamieniami z lawy 45 min’ 

to doskonały sposób na pozbycie się stresu i niepokoju, rozluźnienie napiętych mięśni i uszkodzonych tkanek 
miękkich, pokonanie bezsenności oraz usunięcie niepożądanych toksyn z organizmu. Ciepło kamieni zwiększa 
przepływ krwi w masowanych obszarach, dzięki czemu masażysta może znacznie skuteczniej oddziaływać na 
głębokie tkanki. Podczas gdy wszystkie rodzaje masażu mogą pomóc złagodzić ból spowodowany napięciem 
mięśni, sztywnością stawów lub urazem, kamienie lawowe zapewniają większą ulgę ze względu na charakter 
masażu. Masaż gorącymi kamieniami łagodzi przewlekły ból mięśni w różnych częściach ciała oraz stres 
psychiczny przywracając przy okazji naturalny jedwab i jędrność skóry. 


