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wSPAniały, zdrowy VIP***** wypoczynek  
w renomowanym kurocie wód termalnych  
Słowacja - SPECIAL ROYAL Turcianske Teplice | 2023 

(Dojazd własny lub specjalnie zorganizowany) 

 

Turcianske Teplice – kurort/uzdrowisko w przepięknej dolinie, na 

styku Wielkiej Fatry i Tatr. Dobroczynne właściwości miejscowych 

wód termalnych, zabiegi, mikroklimat, bogata infrastruktura, SPA 

& Aquapark w połączeniu z luksusowym wypoczynkiem w ROYAL 

PALAC 5* zapewnia cudowne odprężenie ciała i umysłu z korzyścią dla zdrowia! 
 

Wody termalne, właściwości 
hydrogeno-węglanowe i wapienno-magnezowe. Tutejszą wodę termalną 
eksperci polecają w zapobieganiu niedomaganiom reumatycznym (bóle 
pleców, stawów, kręgosłupa, etc) i niedomaganiach układu trawiennego 
związanych z przemianą materii, stresem, szybkim trybem życia! 
 

Termalny SPA & Aquapark 
(przejście w szlafroku) całoroczny, zapewnia zabawę i relaks w wielu 
basenach termalnych wód krytych i odkrytych ze stanowiskami masaży 
wodnych, biczy, jacuzzi do tego zjeżdżalnie wodne, basen pływacki i 
zdrowotne z dyszami do masażu. Place zabawa, leżaki.. Gratis All Inclusive! 
 

ROYAL BATH 
To absolutny wyjątek w świecie. Już 200 lat temu przy ciepłym źródle 
(dobroczynnych wód) dla królewskiego komfortu powstał budynek, w nim zaś 
okrągły mieniący się kolorami basen (0,74 l/s. Temp. 38 °C.) Zalecany czas kąpieli 
10 minut + 20 minut wypoczynku w komfortowym SPA ciepłym okładzie. Dla 
naszych klientów codziennie 1x TAKA zdrowa przyjemność Gratis All Inclusive. 
 

Turystyczne atrakcje 
rozległy park, dancingi i akcje kulturalne, występy, festiwale. W pobliżu: jaskinie, 
średniowieczne zamki, parki etnograficzne, Vilkolinec wpisany na listę UNESCO, 
malownicze doliny, ciekawa kultura i zabytki. (Informatory GRATIS). 
 

Komfortowe zakwaterowanie 
Luksusowy Kompleks ROYAL PALACE*****, pokoje indywidualnie 
zaprojektowane i urządzone, różnorodna paleta barw i kolorów dodaje 
przytulności i charakteru wnętrzom. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, 
posiadają łazienkę z prysznicem lub wanną, suszarkę do włosów, szlafroki, 
zestaw kosmetyków, nowoczesny telewizor LCD, bogaty minibar, radio z 
budzikiem, zestaw do przygotowania Kawa/Herbata GARTIS, tel. Internet WI-FI. 
(pokoje 1, 2 osobowe, dostawka możliwa w pokoju studio.) Dla super VIP 
możliwy apartament na zapytanie. 
 

Smaczne wyżywienie „Klasy VIP” 
2x dziennie: śniadania w formie bufetów serów, wędlin i ciepłych dań z 
napojami i sałatkami. Obiadokolacje to wybór z wyjątkowego 4 daniowego ROYAL menu szefa kuchni 
(przystawka, zupa, dania główne, deser) 
 

VIP***** wypoczynek 2023 
Kurort Turcianskie TEPLICE 

3 dni 
(2 noce) 

4 dni 
(3 noce) 

5 dni 
(4 nocy) 

6 dni 
(5 nocy) 

7 dni 
(6 nocy) 

8 dni 
(7 nocy) 

ROYAL PALAC***** (5 gwiazdek VIP) 1995 zł/os. 2695 zł/os. 3395 zł/os. 4195 zł/os. 4895 zł/os. 5595 zł/os. 
 

Cena zawiera: 
• 3/4/5/6/7 lub 8 dni (2-7 nocy) ROYAL Palace***** Kurort Turcianske TEPLICE 
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• smaczne wyżywienie 2x dziennie (śniadania i obiadokolacje)  
• korzystanie z basenów termalnych (SPA&Aquapark) – GRATIS All Inclusive 

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

• możliwość udziału w animacjach, programie kulturalnym – GRATIS All Inclusive 
• luksusowe ROYAL BATH z okładem termalnym (0,5/dzień) – GRATIS All Inclusive 
• w pokoju zestaw do przygotowania Kawy & Herbaty – GRATIS All Inclusive 

• • • Pakiet zabiegów w cenie wypoczynku: z konsultacją - GRATIS All Inclusive 
• 3 dni (2 noce): 1x brasil oxygenoterapia, 1x okład termoterapii, 1 masaż leczniczy ZEUS (40 min), 1x kąpiel/masaż 
LAZUROWY. 
• 4 dni (3 noce): 1x brasil oxygenoterapia, 1x okład termoterapii, 1 masaż leczniczy ZEUS (40 min), 1x kąpiel/masaż 
LAZUROWY, 1x masaż podwodny POSEJDON, 1x zabieg LESOTHO. 
• 5 dni (4 noce): 1x brasil oxygenoterapia, 2x okład termoterapii, 2x masaż leczniczy ZEUS (40 min), 1x masaż 
podwodny POSEJDON, 1x zabieg LESOTHO, 1x podwodny masaż CYTRYNOWY. 
• 6 dni (5 nocy): 2x brasil oxygenoterapia, 3x okład termoterapii, 2x masaż leczniczy ZEUS (40 min), 1x masaż 
podwodny POSEJDON, 1x zabieg LESOTHO, 1x podwodny masaż CYTRYNOWY. 
• 7 dni (6 nocy): 2x brasil oxygenoterapia, 3x okład termoterapii, 3x masaż leczniczy ZEUS (40 min), 2x masaż 
podwodny POSEJDON, 2x zabieg LESOTHO, 1x podwodny masaż CYTRYNOWY. 
• 8 dni (7 nocy): 2x brasil oxygenoterapia, 4x okład termoterapii, 3x masaż leczniczy ZEUS (40 min), 2x masaż 
podwodny POSEJDON, 2x zabieg LESOTHO, 1x podwodny masaż CYTRYNOWY. 
• szlafrok na czas wypoczynku, suszarka do włosów, kosmetyki hotelowe 
• możliwość udziału w programie kulturalno-rozrywkowym 
• faktura VAT (polski rachunek) pozwalający skorzystać z funduszu socjalnego i odliczeń 
• ubezpieczenie zdrowe i turystyczne Signal Iduna  
• oraz KL i NNW chorób przewlekłych do 20 000 € 
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 
• Europejski Certyfikat Bezpieczeństwa Covid-19 
• przed wypoczynkiem zestaw materiałów turystycznych (z Voucherem)  
• mapa samochodowa z planem dojazdu i atrakcji turystycznych 
  

Cena nie zawiera: opłaty klimatycznej (1,05 €/os./dzień), możliwości parkowania w garażu 3,5 €/dzień. Pokój 

jednoosobowy +25%, pokój STUDIO +60 Euro/dzień, pokój APARTAMENT +80 Euro/dzień. Dla zainteresowanych 
przygotujemy przejazd tam i z powrotem z Katowic i okolic +495 zł/os. lub lotniska Bratysława, Wiedeń. 

 

Zniżki: dziecko do lat 10 GRATIS! dziecko do lat 15 na dostawce -40%, dorosły na dostawce -20%.  

 

 

Informacja o zabiegach w cenie wypoczynku: 
 

• Oxygenoterapia 
to specjalna regeneracyjna kuracja tlenowa. Polega na inhalacji skoncentrowanego tlenu za pomocą specjalnej 
maski tlenowej. Czas trwania kuracji wynosi 30 minut.  Kuracja tlenowa przeciwdziała stresowi i zmęczeniu, 
przyśpiesza procesy regeneracyjne w organizmie, spowalnia procesy starzenia i wzmacnia system odporności. 
 

• Okład Termoterapii 
termoterapia to leczenie ciepłem. Korzyści dla organizmu są duże, bo podwyższona temperatura rozszerza na-
czynia krwionośne, przez co zwiększa się przepływ krwi, poprawia przemiana materii, i przyspiesza regenerację 
tkanek, uruchamia system immunologiczny przez co wzrasta też ogólna odporność organizmu. 
 

• Masaż podwody LAZUROWY 
Perełkowa kąpiel w wannie w termalnej leczniczej wodzie mineralnej (36-38°C), podczas której pęcherzyki powie-
trza przemieszczając się od dna ku górze delikatnie masują skórę. „Kąpiel Ciemnoniebieska” swoją nazwę za-
wdzięcza cennemu kamieniowi półszlachetnemu, który charakteryzuje się wyjątkowo uspokajającym wpływem 
na ludzki organizm. Właściwości lecznicze: wpływa korzystnie na krwiobieg, uspokaja ciśnienie krwi, poprawia 
koloryt skóry, rozluźnia mięśnie, stymuluje system immunologiczny. 
 

• Masaż klasyczny ZEUS 
stosowane w masażu techniki pozwalają na utrzymywanie mięśni w dobrej kondycji, poprawiają ukrwienie skó-
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ry, ułatwiają detoksykację organizmu i pozwalają na rozluźnienie stwardniałych i bolących mięśni, szczególnie w 
okolicy szyi, między łopatkami i na grzbiecie, usuwa stres. Masaż ten działa nadzwyczaj pozytywnie na psychikę. 
Masaż wykonywany jest z wykorzystaniem oleju słonecznikowego albo bio-oleju sojowego. Właściwości leczni-
cze: wspomaga układ mięśniowy, poprawia stan fizyczny i psychiczny, poprawia wydajność sportową i w pracy, 
poprawia metabolizm i ukrwienie tkanek, łagodzi bóle, pomaga w usuwaniu substancji przemiany materii, przy-
spiesza procesy odbudowy. 
 

• Masaż podwodny POSEJDON 
Masaż wykonywany strumieniem wody o ciśnieniu 0,2-0,4 MPa i temperaturze 36-37°C. Procedurę nazwano 
imieniem jednego z najpotężniejszych bogów greckich, który decydował o wszystkim, co miało miejsce pod po-
wierzchnią mórz. Właściwości lecznicze: rozluźnia ściągnięcie mięśni i tkanek łącznych, poprawia krwiobieg, ła-
godzi bóle, rozluźnia częściowo stawy, regeneruje całe ciało. 
 

• LESOTHO okład gazowy 
okład całego ciała w worku z folii polietylenowej napełnionej dwutlenkiem węgla. Sucha kąpiel gazowa zwiększa 
dostarczanie do mózgu i mięśni energii, tlenu i krwi. Pomaga przy detoksykacji, przyspiesza metabolizm, popra-
wia naturalną odporność organizmu, stabilizuje ciśnienie krwi. Podczas zabiegu następuje pełna relaksacja. Wła-
ściwości lecznicze: poprawienie funkcji mózgu i mięśni, intensywniejsze ukrwienie tkanek, polepsza ukrwienie, 
pozytywnie wpływa na skórę czyniąc ją bardziej miękką i gładszą 
 

• Masaż podwody Cytrynowy 
Węglanową kąpiel mineralną w wannie przygotowuje się poprzez nasycenie wody CO2. Dwutlenek węgla ma 
dobroczynne działanie na cały organizm. Kąpiel nosi nazwę od szlachetnego kamienia o rozlicznych odcieniach 
koloru żółtego – cytrynu, dając wrażenie aktywacji energii życiowej i oczyszczenia. Właściwości lecznicze: popra-
wia ukrwienie tkanek, usuwa z ciała substancje toksyczne, usuwa migreny, bóle głowy i kręgosłupa. Zalecana 
przede wszystkim w przypadku tzw. chorób cywilizacyjnych. 


