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2019
ceNNíK

pobytov pre klientov 
zdravotných poisťovní



Nový rok-nový štart 2019
Kúpeľný pobyt zahŕŇa:
  21 x ubytovanie
  21 x  plnú penziu
  vstupnú a výstupnú lekársku prehliadku
  3 procedúry denne

bonUSy:  
  samostatné ubytovanie úplne zDaRMa  

   (na vybraných typoch izieb)  
  Voľný VStUp do Relax zóny (bazén, ricochet, kardio)
  stolný tenis, biliard, šípky

skupina A skupina B
typ izby Palace*** 
                 Branisko***

zákonný 
poplatok

doplatok 
za typ izby

doplatok 
za želané samostatné 

ubytovanie

zákonný 
poplatok

doplatok 
za typ izby

a plnú penziu

doplatok za 
želané samostatné 

ubytovanie

Severka 1,70 € 0,00 €  0,00 €  5,00 €  8,00 €  0,00 €  
štanDaRD MInI bez balkóna 1,70 € 0,00 € 0,00 €  5,00 €  8,00 €  0,00 €  
štanDaRD bez balkóna 1,70 € 0,00 €  1,00 €  5,00 €  8,00 € 1,00 €  
štanDaRD MInI s balkónom 1,70 € 1,50 €  1,00 €  5,00 €  9,50 € 1,00 €  
štanDaRD  s balkónom 1,70 € 2,00 €  10,00 €  5,00 €  10,00 €  10,00 €  
štanDaRD plUS s balkónom 1,70 € 3,50 €  20,00 €  5,00 €  11,50 € 20,00 €  

typ izby Palace GRAND***+ (raňajky v Palace GRAND formou bufetu; ostatná strava v hoteli Palace, 50m)

GRanD bez balkóna 1,70 € 0,00 €  1,50 € 5,00 € 8,00 € 1,50 €
GRanD s balkónom 1,70 € 2,50 € 10,00 € 5,00 € 10,50 €  10,00 €

ZĽAVY pre Vaše návštevy počas kúpeľnej liečby:
  20% z cien pobytov, ak budú ubytované na izbe s Vami
  15% z cien pobytov, ak budú ubytované na inej izbe

Rezervujte si vopred a zaplaťte na mieste:
  chladnička na izbu: 1 €/deň (v palace GRanD v cene)
  parkovné: 3 €/noc (počet miest je obmedzený)

Typ izby si vyberá klient po dohode s prijímacou kanceláriou Kúpeľov Nový Smokovec vopred.
Zmena izby z podnetu klienta počas jeho pobytu je spoplatnená jednorazovým poplatkom 50 €.

 +421(0)52 44 22 456,  +421 918 111 091     liecba@kupelens.sk
Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry    www.kupelens.sk

CenníK pRe KlIentoV zDRaVotnýCh poISťoVní 2. 1. - 31. 3. 2019

Povinný príplatok - Miestna daň za ubytovanie: 1 € / osoba / noc (oslobodené sú osoby ťzp a osoby v hmotnej núdzi)

pRečo abSolVoVať Kúpeľnú lIečbU 
pRáVe V zIMe? 
  výška doplatkov minimálna
  vplyv na zdravie maximálny
  čistý vzduch bez alergénov, množstvo slnečných dní
  pre aktívnych možnosť lyžovania a sánkovania
  na hrebienku možnosť navštíviť ľadový dóm



Bláznivý apríl v kúpeľoch 2019
CenníK pRe KlIentoV zDRaVotnýCh poISťoVní 1. 4. - 30. 4. 2019

Kúpeľný pobyt zahŕŇa:
  21 x ubytovanie
  21 x  plnú penziu
  vstupnú a výstupnú lekársku prehliadku
  3 procedúry denne

ZĽAVY pre Vaše návštevy počas kúpeľnej liečby:
  20% z cien pobytov, ak budú ubytované na izbe s Vami
  15% z cien pobytov, ak budú ubytované na inej izbe

Rezervujte si vopred a zaplaťte na mieste:
  chladnička na izbu: 1 €/deň (v palace GRanD v cene)
  parkovné: 3 €/noc (počet miest je obmedzený)

Typ izby si vyberá klient po dohode s prijímacou kanceláriou Kúpeľov Nový Smokovec vopred.
Zmena izby z podnetu klienta počas jeho pobytu je spoplatnená jednorazovým poplatkom 50 €.

 +421(0)52 44 22 456,  +421 918 111 091     liecba@kupelens.sk
Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry    www.kupelens.sk

bonUSy:  
  samostatné ubytovanie úplne zDaRMa  
  Voľný VStUp do Relax zóny 

    (bazén, ricochet, kardio)
  stolný tenis, biliard, šípky 
  počas Veľkej noci bufetové večere

Povinný príplatok - Miestna daň za ubytovanie: 1 € / osoba / noc (oslobodené sú osoby zťp a osoby v hmotnej núdzi)

skupina A skupina B
typ izby Palace*** 
                Branisko***

zákonný 
poplatok

doplatok 
za typ izby

doplatok 
za želané samostatné 

ubytovanie

zákonný 
poplatok

doplatok 
za typ izby

a plnú penziu

doplatok za 
želané samostatné 

ubytovanie

Severka 1,70 € 0,00 € 0,00 € 7,30 € 0,00 € 0,00 €
štanDaRD MInI bez balkóna 1,70 € 0,00 € 0,00 € 7,30 € 0,00 € 0,00 €
štanDaRD bez balkóna 1,70 € 0,00 € 0,00 € 7,30 € 0,00 € 0,00 €
štanDaRD MInI s balkónom 1,70 € 0,50 € 0,00 € 7,30 € 0,50 € 0,00 €
štanDaRD  s balkónom 1,70 € 0,50 € x 7,30 € 0,50 € x
štanDaRD plUS s balkónom 1,70 € 1,00 € x 7,30 € 1,00 € x

typ izby Palace GRAND***+ (raňajky v Palace GRAND formou bufetu; ostatná strava v hoteli Palace, 50m)

GRanD bez balkóna 1,70 € 0,00 € 0,00 € 7,30 € 0,00 € 0,00 €
GRanD s balkónom 1,70 € 1,00 € 0,00 € 7,30 € 1,00 € 0,00 €

pRečo abSolVoVať Kúpeľnú lIečbU 
pRáVe teRaz? 
  pobyt s malým doplatkom
  dostanete sa po zime znova do formy: 

    pravidelná strava a pohyb
  spolu s prírodou sa prebudíte i Vy = JaRný Detox
  pobyty robíme i počas Veľkej noci a konečne si ju 

    môžete bez starostí užiť i Vy



Liečba, relax a šport 2019
CenníK pRe KlIentoV zDRaVotnýCh poISťoVní 1.5. - 31.10.2019

Kúpeľný pobyt zahŕŇa:
  21 x ubytovanie
  21 x  plnú penziu
  vstupnú a výstupnú lekársku prehliadku
  3 procedúry denne

ZĽAVY pre Vaše návštevy počas kúpeľnej liečby:
  20% z cien pobytov, ak budú ubytované na izbe s Vami
  15% z cien pobytov, ak budú ubytované na inej izbe

Rezervujte si vopred a zaplaťte na mieste:
  chladnička na izbu: 1 € / deň (v palace GRanD v cene)
  parkovné: 3 €/noc (počet miest je obmedzený)

Typ izby si vyberá klient po dohode s prijímacou kanceláriou Kúpeľov Nový Smokovec vopred.
Zmena izby z podnetu klienta počas jeho pobytu je spoplatnená jednorazovým poplatkom 50 €.

 +421(0)52 44 22 456,  +421 918 111 091    liecba@kupelens.sk
Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry    www.kupelens.sk

bonUSy:  
  Voľný VStUp do Relax zóny 

    (bazén, ricochet, kardio)
  stolný tenis, biliard, šípky skupina A skupina B

typ izby Palace*** 
                Branisko***

zákonný 
poplatok

doplatok 
za typ izby

doplatok za 
želané samostatné 

ubytovanie

zákonný 
poplatok
do 30.9.

zákonný 
poplatok
od 1.10.

doplatok 
za typ izby

a plnú penziu

doplatok za 
želané samostatné 

ubytovanie

Severka 1,70 € 0,00 € 10,00 € 7,30 € 5,00 € 8,00 € 10,00 €
štanDaRD MInI bez balkóna 1,70 € 0,00 € 13,00 € 7,30 € 5,00 € 8,00 € 13,00 €
štanDaRD bez balkóna 1,70 € 0,00 € x 7,30 € 5,00 € 8,00 € x
štanDaRD MInI s balkónom 1,70 € 2,50 € 15,00 € 7,30 € 5,00 € 10,50 € 15,00 €
štanDaRD  s balkónom 1,70 € 4,50 € x 7,30 € 5,00 € 12,50 € x
štanDaRD plUS s balkónom 1,70 € 10,50 € x 7,30 € 5,00 € 20,50 € x

typ izby Palace GRAND***+ (raňajky v Palace GRAND formou bufetu; ostatná strava v hoteli Palace, 50m)

GRanD bez balkóna 1,70 € 2,00 € 15,00 € 7,30 € 5,00 € 10,00 € 15,00 €
GRanD s balkónom 1,70 € 4,50 € x 7,30 € 5,00 € 12,50 € x

Povinný príplatok - Miestna daň za ubytovanie: 1 € / osoba / noc (oslobodené sú osoby zťp a osoby v hmotnej núdzi)

pRečo abSolVoVať Kúpeľnú lIečbU 
pRáVe V lete? 
  turistika na vrchole tatranskej sezóny
  liečenie a dovolenka v jednom
  tatranské kultúrne leto priamo v našom areáli
  ideálna sezóna pre učiteľov a študentov

 



Farby a energia jesene 2019
CenníK pRe KlIentoV zDRaVotnýCh poISťoVní 1.11. - 22.12.2019

Kúpeľný pobyt zahŕŇa:
  21 x ubytovanie
  21 x  plnú penziu
  vstupnú a výstupnú lekársku prehliadku
  3 procedúry denne

pRečo abSolVoVať Kúpeľnú lIečbU 
pRáVe na JeSeŇ? 
  najfarebnejšie ročné obdobie
  naujstálenejšie počasie
  aj v novembri ešte krásne slnečno, inverzia 
  minimálne doplatky

ZĽAVY pre Vaše návštevy počas kúpeľnej liečby:
  20% z cien pobytov, ak budú ubytované na izbe s Vami
  15% z cien pobytov, ak budú ubytované na inej izbe

Rezervujte si vopred a zaplaťte na mieste:
  chladnička na izbu: 1 € / deň (v palace GRanD v cene)
  parkovné: 3 €/noc (počet miest je obmedzený)

Typ izby si vyberá klient po dohode s prijímacou kanceláriou Kúpeľov Nový Smokovec vopred.
Zmena izby z podnetu klienta počas jeho pobytu je spoplatnená jednorazovým poplatkom 50 €.

 +421(0)52 44 22 456,  +421 918 111 091    liecba@kupelens.sk
Kúpele Nový Smokovec, a.s., Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry    www.kupelens.sk

bonUSy:  
  Voľný VStUp do Relax zóny 

    (bazén, ricochet, kardio)
  stolný tenis, biliard, šípky  

Povinný príplatok - Miestna daň za ubytovanie: 1 € / osoba / noc (oslobodené sú osoby zťp a osoby v hmotnej núdzi)

skupina A skupina B
typ izby Palace*** 
                 Branisko***

zákonný 
poplatok

doplatok 
za typ izby

doplatok 
za želané samostatné 

ubytovanie

zákonný 
poplatok

doplatok 
za typ izby

a plnú penziu

doplatok za 
želané samostatné 

ubytovanie

Severka 1,70 € 0,00 €  0,00 €  5,00 €  8,00 €  0,00 €  
štanDaRD MInI bez balkóna 1,70 € 0,00 € 0,00 €  5,00 €  8,00 €  0,00 €  
štanDaRD bez balkóna 1,70 € 0,00 €  1,00 €  5,00 €  8,00 € 1,00 €  
štanDaRD MInI s balkónom 1,70 € 1,50 €  1,00 €  5,00 €  9,50 € 1,00 €  
štanDaRD  s balkónom 1,70 € 2,00 €  10,00 €  5,00 €  10,00 €  10,00 €  
štanDaRD plUS s balkónom 1,70 € 3,50 €  20,00 €  5,00 €  11,50 € 20,00 €  

typ izby Palace GRAND***+ (raňajky v Palace GRAND formou bufetu; ostatná strava v hoteli Palace, 50m)

GRanD bez balkóna 1,70 € 0,00 €  1,50 € 5,00 € 8,00 € 1,50 €
GRanD s balkónom 1,70 € 2,50 € 10,00 € 5,00 € 10,50 €  10,00 €



SeVeRKA - PALACe   

2 lôžka, tV, wifi, umývadlo, balkón, kúpeľňa       
a WC na spoločnej chodbe       

Severka Štandard MINI

Štandard Štandard PLUS

Palace GRAND

PoDRobNý PoPIS IZIeb

ŠTANDARD MINI - PALACe

lôžko so šírkou 140 cm, menší rozmer izby, 
kúpeľňa, WC, tV, wifi, balkón             

ŠTANDARD - PALACe, bRANISKo

2 lôžka, kúpeľňa, WC, tV, wifi, (balkón) 

ŠTANDARD PLUS - PALACe 

2 lôžka, kúpeľňa, WC, sedacia súprava, tV, trezor, 
rýchlovarná kanvica, chladnička, wifi, loggia                         

GRAND - Depandance Palace GRAND

2 lôžka, minibar, tV, trezor, kúpeľňa, WC, 
župan, fén, trezor, pripojenie na internet, 
(balkón) 

bonusy pre Vás: 
zaujímavá zľava v reštaurácii Svišť 
15%  zľava do aquacity v poprade
bezplatné WIFI priamo na izbách

bonusy pre Vašu návštevu:
20%  zľava 
z cien ubytovania, ak budú na izbe s Vami 

15%  zľava 
z cien ubytovania, ak budú ubytovaní na izbe inej 



ReLAX ZóNA - bAZéN, RICoCHeT, KARDIo FITNeSS

nájdete v nej relaxačný bazén so slanou vodou, kardio fitness, odpočívareň s výhľadom 
na Slavkovský štít, ricochet. 

WeLLNeSS CeNTRUM

ponúkame Vám služby wellness centra: fínsku saunu, aromasaunu, soľnú saunu, infrasaunu, 
vírivku, šľapacie kúpele, zážitkové sprchy, sedací vírivý kúpeľ, ľadopád, ochladzovaciu kaďu a 
tepidárium.

DoPLNKoVé SLUŽbY



KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s. e-mail: liecba@kupelens.sk 
            recepcia@kupelens.sk
  

Tel. prijímacia kancelária: 
+421 52 44 22 456, mobil 0918 111 091
Tel. recepcia: 
+421 52 44 22 454-5, mobil 0918 772 896

Nový Smokovec 32, Vysoké Tatry    

http://www.kupelens.sk  
062 01 Vysoké Tatry     

GPS: 49°08‘17,95“S 20°13‘03,66“V

 
      
      
IČO: 31 71 44 71    Bankové spojenie:
IČ DPH: SK2020517224     Slovenská sporiteľňa, a.s., Poprad
OR Okr. súd Prešov, oddiel: SA, vložka č. 232/P IBAN SK 30 0900 0000 0004 9288 1974 ISO 9001:2015

nsp.indd   2 20. 2. 2012   12:17:43

AKo SA K NáM DoSTANeTe:

Vlak - železničná stanica pre medzinárodné rýchliky (IC) poprad -tatry, odtiaľ električkou, autobusom 
alebo taxi službou do nového Smokovca.  

Autobus - autobusová zástavka Starý Smokovec, odtiaľ cca 200 m k liečebnému domu palace. 

Auto - medzinárodná cesta e50 (Žilina - Košice), v poprade odbočiť na cestu číslo 534 (Vysoké tatry) nový 
Smokovec, po pravej strane hotel.  parkovisko je pri hoteli palace.

Možnosť parkovania:   v areáli kúpeľov na kamerami monitorovanom parkovisku
Cena parkovania:   3 €/za každú noc pobytu

platba za celý pobyt sa prevedie na recepcii v hotovosti alebo platobnou kartou pri nástupe.
typ izby ste si vybrali po dohode s prijímacou kanceláriou, každá zmena typu izby počas Vášho pobytu 
a z Vášho podnetu bude spoplatnená jednorazovým poplatkom 50 €.

V prípade ďalších otázok kontaktujte prijímaciu kanceláriu:  052/4422 456, 0918 111 091
        liečba@kupelens.sk 


