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PREČO REKONDIČNÝ POBYT
V KÚPEĽOCH NOVÝ SMOKOVEC?

1.

Kúpele Nový Smokovec patria k najznámejším klimatickým kúpeľom
na Slovensku a nachádzajú sa v nadmorskej výške 1018 m.n.m.
Hlavným liečebným faktorom je preto unikátna vysokohorská klíma,
ktorá má priaznivý komplexný liečivý účinok na ľudský organizmus.

Vaši zamestnanci určite ocenia atraktívne prostredie Vysokých
Tatier a ich centra - Nového Smokovca s veľmi dobrou dopravnou
dostupnosťou z celého Slovenska. Hotely sa nachádzajú iba 5 minút
peši od lanovky na Hrebienok.
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2.
3.

Počas trávenia svojho pobytu môžu využiť množstvo atraktivít
v blízkom okolí: vysokohorské túry, Štrbské Pleso, Tatranskú Lomnicu,
navštíviť jaskyne, termálne kúpaliská, historické a kultúrne pamiatky
a mnohé iné. V nepriaznivom počasí ponúkame doplnkový program
priamo u nás - ricochet, biliard, elektronické šípky, telocvičňu,
knižnicu, diskotéky,...
Každý zamestnanec počas rekondičného pobytu získa:
• Zvýšenie fyzickej a psychickej kondície
• Pozitívny prístup k zdraviu
• Celodennú stravu pripravenú pod dohľadom dietológa
• Atraktívny program počas celého pobytu
• Prechádzky vo voľnej prírode a množstvo zaujímavých túr

Pobyt u nás je zvlášť vhodný pre zamestnancov pracujúcich v hlučnom a
prašnom prostredí.
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PONUKA
REKONDIČNÉHO POBYTU
Charakteristika pobytu:
pobyt v trvaní minimálne 5 nocí pod dohľadom kúpeľného lekára
s ubytovaním v hoteloch***, celodennou stravou, procedúrami,
vstupnou a výstupnou lekárskou prehliadkou, s rôznymi doplnkovými
službami, prechádzkami vo voľnej prírode, športovou činnosťou
podľa individuálneho výberu.
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Cenová ponuka na rok 2020

Dvojposteľová izba štandard*** – osoba / noc

Pobyt s 0 % DPH

Mimosezóna

Sezóna

od

34,90 €

do

36,90 €

Plná penzia + 2 procedúry denne

od

37,90 €

do

39,90 €

Plná penzia + 3 procedúry denne

od

40,90 €

do

42,90 €

Plná penzia + 1 procedúra denne

Informácia: cena sa odvíja od termínu, od počtu osôb a iných podmienok, ktoré môžu ovplyvniť
zmenu tvorby ponuky.
Sezóna: 15. 6. - 31. 10. 2020
Mimosezóna: 1.1.-14.6.2020 (mimo Veľkej noci) alebo 1.11.-22.12.2020.
Výška miestnej dane je podľa VZN mesta a nie je zahrnutá v uvedených cenách.
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MOŽNOSTI UBYTOVANIA

HOTELY

HOTEL PALACE ***
Zrekonštruovaný hotel Palace*** sa nachádza v prekrásnom
prostredí priamo v centre Nového Smokovca.

Hotel ponúka ubytovanie v príjemne zariadených izbách
s bezplatnám WIFI pripojením, vybavené WC, kúpelňou,
telefónom, TV so satelitom, prápadne balkónom. Hotel
pozostáva z dvojlôžkových izieb.
KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC

Doplnkovými službami priamo v tomto hoteli sú:

kaviareň, knižnica, možnosť požičania bicyklov/sánok, nordic
walking palíc, notebooku.
V tomto hoteli je ústredná jedáleň pre všetkých našich hostí.
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MOŽNOSTI UBYTOVANIA

HOTEL BRANISKO ***
Hotel je postavený v klasickom tatranskom štýle uprostred
kúpeľného parku, je centrom kúpeľnej terapie a poskytuje liečebné
procedúry všetkým hosťom Kúpeľov Nový Smokovec.

Nachádzajú sa v ňom zrekonštruované izby s bezplatným WIFI
pripojením vybavené WC, kúpeľňou, telefónom, TV so satelitom,
prípadne trezorom a balkónom. V hoteli Branisko sa nachádza tiež
		
raňajková miestnosť.
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HOTELY

PALACE GRAND ***+
DEPANDANCE

V novom depandance hotela PALACE sa nachádzajú dvojlôžkové,
luxusné izby, takmer každá má balkón, minibar, TV so satelitom,
WIFI pripojenie - a väčšina aj ničím nezakrytý výhľad na Slavkovský a Lomnický štít priamo z postele.
Podávajú sa tu tiež raňajky a poskytuje časť vybraných procedúr.
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MOŽNOSTI STRAVOVANIA - JEDÁLEŇ

REŠTAURÁCIA

JEDÁLEŇ
HOTELA PALACE
Jedáleň je situovaná priamo v hoteli PALACE.
Stravovací režim ponúka 3 x denne upravenú, kaloricky vyváženú
stravu pripravovanú pod dohľadom dietológa:
raňajky - bufetové stoly
obedy - možnosť výberu zo štyroch jedál
večere - možnosť výberu zo štyroch jedál

Stravovanie je možné obohatiť o nápoje, ovocie či iné
podľa Vašich individuálnych požiadaviek.
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REŠTAURÁCIA
SVIŠŤ
Návštevníkom je k dispozícii aj štýlová reštaurácia SVIŠŤ situovaná
priamo v areáli hotelového komplexu kúpeľov.

Ponúka možnosť príjemného posedenia pri chutnom jedle,
výbornej káve či kvalitnom víne. Všetci u nás ubytovaní hostia
majú v tejto reštaurácii zaujímavú zľavu.
K dispozícii je tu tiež biliard a elektronické šípky.
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PROCEDÚRY

PROCEDÚRY

PROCEDÚRY
Rekondičný pobyt pozostáva zo
vstupnej lekárskej prehliadky,
návrhu procedúr – po konzultácii
s lekárom, absolvovaní procedúr,
individuálnych prechádzok po
Tatrách a výstupnej prehliadky.

Ponúkame procedúry:
masáže čiastočné
perličkový kúpeľ
oxygenoterapia
liečebná telesná výchova
(skupinová a individuálna)
telový prehrievač
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inhalácie
rašelinový obklad
AQUA-FIT - cvičenie vo vode
suchý uhličitý kúpeľ
krátkovlnná diatermia
diadynamické prúdy
nosová sprcha
www.kupelens.sk

solux
biolampa
ultrazvuk
škótske streky
relaxačný bazén
so slanou vodou
nordic walking

RELAX

RELAX

WELLNESS

RELAX ZÓNA

Je ideálnym miestom pre načerpanie novej energie na revitalizáciu
tela i ducha. Nájdete tam fínsku a parnú saunu, soľnú saunu,
aromasaunu, infrasaunu, vírivku, šľapacie kúpele, sedací vírivý
kúpeľ, ľadopád, ochladzovaciu kaďu a tepidárium.

Svoj pobyt u nás si môžete spríjemniť aj pobytom v RELAX zóne
s bazénom so slanou vodou.

Čo v RELAX zóne nájdete:
bazén so slanou vodou, ricochet, odpočívareň a fitness s novými
kardio strojmi: bežecký pás, ergometer, rotoped s opierkou,
crossový trenažér, stepper.
Vstup do RELAX zóny je zahrnutý v cene pobytu.
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DOPLNKOVÉ SLUŽBY

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

DOPLNKOVÝ PROGRAM
organizované fakultatívne výlety
pútavé prednášky
diskotéky
bohatý kultúrny program v okolí

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
ricochet, biliard, šípky, bicykle/sánky, palice Nordic Walking,
spoločenské hry, knižnica
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AKTIVITY V OKOLÍ
viac ako 600 km značkovaných turistických a cyklo trás
múzeum TANAP-u, múzeum lyžovania
Poprad - AquaCity, historická Spišská Sobota
termálne kúpalisko Vrbov
Belianska jaskyňa
Spišský hrad, Spišské Podhradie, Červený Kláštor
historické mesto Levoča
lyžiarske strediská
Bachledová dolina - Chodník korunami stromov
najvyššie položená Krížová cesta
www.kupelens.sk

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
NOVÝ SMOKOVEC 32, 062 01 VYSOKÉ TATRY
RECEPCIA:
+421 918 772 896, +421 52 44 22 454 - 5
recepcia@kupelens.sk
MARKETING:
+421 907 952 601, marketing@kupelens.sk

Podrobnejšie informácie o kúpeľoch nájdete na:
http://www.kupelens.sk

