post Covid
liečebný pobyt

Starostlivosť o zdravie
je na prvom mieste....
Prekonali ste ochorenie COVID 19 a stále sa
necítite fit?
Trápi Vás únava, vyčerpanosť, dýchavičnosť,
bolesti svalov a kÍbov?
Pripravili sme pre Vás postcovidový pobyt
zameraný na odstránenie týchto príznakov.

POBYT ZAHŔŇA:
10 x ubytovanie
10 x plná penzia - raňajky, obed, večera
vstupnú a výstupnú lekársku konzultáciu
vstupné a výstupné spirometrické vyšetrenie
24 procedúr počas pobytu (Presnú skladbu
procedúr určí lekár podľa Vášho zdravotného stavu.)

vstup do RELAX zóny s bazénom

BENEFITY V RÁMCI POBYTU:
poistenie na zásah horskej služby
pri úhrade miestnej dane
WIFI
trezor na izbe
možnosť zakúpenia cestovných lístkov na TEŽ
možnosť dokúpenia WELLNESS a procedúr s 50 %
zľavou (po konzultácii s lekárom)
zaujímavá zľava v reštaurácii SVIŠŤ

DOPLATKY:
miestna daň za ubytovanie 1,50 € /os./noc
(oslobodené sú osoby podľa VZN mesta V. Tatry)
parkovanie 5,50 € / deň (počet miest je limitovaný)

KÚPELE NOVÝ SMOKOVEC, a.s.
Nový Smokovec 32, 062 01 Vysoké Tatry

www.kupelens.sk

LIEČEBNÝ POBYT A PROCEDÚRY SÚ ZAMERANÉ NA:
zlepšenie celkovej fyzickej a psychickej kondície posilnenie oslabených
svalov zlepšenie dýchania regeneráciu organizmu podporu
imunitného systému
To všetko v nadmorskej výške nad 1 000 m n.m.

TYP IZBY
PALACE A BRANISKO

MIMOSEZÓNA
SEZÓNA
2.1. - 30.4.
1.5.
- 31.10.2022
1.11. - 20.12.2022

Izba Severka

400 €

460 €

Izba Severka - A

420 €

480 €

Izba Severka - PLUS

440 €

500 €

Izba MINI - A

480 €

540 €

Izba KLASIK

480 €

540 €

Izba KLASIK - A

580 €

640 €

Izba KLASIK PLUS

620 €

680 €

Izba KLASIK +

520 €

580 €

Izba KLASIK A+

620 €

680 €

PALACE GRAND

PODMIENKY:
nástup pondelok, utorok a streda do 15:00 h.
predložiť odporúčanie na pobyt od obvodného lekára alebo špecialistu
Cena za každú ďalšiu noc zahŕňa ubytovanie, plnú penziu a 2 procedúry. Cena pobytu je uvedená
pre 1 osobu v dvojlôžkovej izbe. Doplatok za obsadenie dvojlôžkovej izby 1 osobou je 50% z ceny
pobytu, účovaný s 0%-nou sadzbou DPH. Cena ubytovania na prístelke pre dospelú osobu je
vo výške 85% z ceny pobutu na pevnom lôžku. Liečebný pobyt je oslobodený od DPH podľa
platných zákonov.

