Pöstyén, Szlovákia egyik legnépszerûbb gyógyüdülôhelye festôi környezetben, a Vág folyó partján fekszik,
85 km-re Pozsonytól, a szlovák fôvárostól és 240 km-re Budapesttôl.
A kénes termálvizérôl és iszappakolásairól messze földön híres település máig világhírûı jelképe a Mankótörô. Számos híres vendége volt
a különleges hangulatú monarchiabeli

gyógyfürdôknek.

Pöstyénben

gyógykezelték Ludwig von Beethovent, Mária Teréziát, Sissit, s itt pihentek Napóleon tisztjei is.
Gyógyszállodáink többsége a Vág
folyó által körbezárt fürdôszigeten
található. A szecessziós stílusú – a
város egyik legrégebbi épülete –
Thermia Palace szálloda mellett a
négy szállodát magába foglaló modern

stílusú

Balnea

komplexum

kínál pihenési lehetôséget ma már
nemcsak a gyógyvendégek számára, hanem a golf szerelmeseinek is.

Pöstyén, a fürdôhelyek gyöngye
(Piešťany, Szlovákia)

A település ideális helyszín mindazok számára, akik kikapcsolódásra, pihenésre és
regenerálódásra vágynak. A környék nevezetességei kiváló lehetôséget biztosítanak
kirándulásra, a város pedig számos sportolási lehetôséggel (pl. tenisz, golf) és
kulturális rendezvénnyel várja látogatóit.
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Irma Health Spa
DANUBIUS HEALTH SPA RESORT THERMIA PALACE*****
Az ötcsillagos szálloda a fürdôsziget déli részén fekszik, a gyógyító termálvíz
A 2000 méter mélyrôl feltörô

és iszap forrása közelében. Különleges atmoszféráját század eleji építészeti

gyógyvíz kiválóan alkalmas

stílusának és különleges fekvésének köszönheti. A szálloda 1912-ben épült a

mozgásszervi és idegrendszeri

hozzá kapcsolódó Irma gyógyközponttal együtt, ahol a világ legkülönlegesebb

megbetegedések kezelésére

fürdôjét találhatjuk: a gyógyvizes iszapfürdôt. A szálloda és a gyógyközpont

és gyógyítására,

a 2006 december 20-ig tartó, teljes körû felújítást követôen Szlovákia elsô öt-

mûtét utáni terápiára.

csillagos gyógyszállodájává lépett elô.

BALNEA SZÁLLODAKOMPLEXUM
ÉS BALNEA GYÓGYKÖZPONT
(Danubius Health Spa Resort Balnea Esplanade, Palace,
Spa Hotel Balnea Grand, Splendid)
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A szállodakomplexum a fürdôsziget központi részén, csendes, nyugodt környezetben található. A Balnea gyógyközpontot és a négy gyógyszállodát fûtött
folyosó köti össze. Az Esplanade****, Palace****, Grand*** és Splendid***+ szállodákban úszó- és gyógymedencék, szauna- és vízivilág, fitness terem, szépségszalon kínál minden igényt kielégítô felüdülést. A gyógyközpontban a kénes
gyógyvíz és iszap gyógyító erejét használva sikeresen kezelik a reumatológiai,
mozgásszervi és idegrendszeri megbetegedéseket. A közelben uszoda, tenisz-

pályák és 9-lyukú golfpálya várja a vendégeket.
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SMRDÁKY – A különleges gyógyüdülôhely Nyugat-Szlovákiában, Pöstyéntôl

Információ

60 km-re, Pozsonytól 80 km-re található. Az egyedi természeti erôforrások,

és szobafoglalás:

a kéntartalmú gyógyforrások és iszap a hagyományos gyógykezelések mellett
DANUBIUS

bőrbetegségek gyógyítását teszik lehetővé.

INFORMÁCIÓS IRODA
H-1052 Budapest
Szervita tér 8.
Tel.: (+36 1) 888 8200
Fax: (+36 1) 889 2843
info@danubiushotels.com
SLOVAK HEALTH SPA
PIEŠŤANY
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SK-92129 Piešťany
Winterova 29, Szlovákia
Tel.: (+421) 33 775 7733
Fax: (+421) 33 775 7739
reservations@healthspa.sk
www.spapiestany.sk

Szállodák: Pöstyén/Piešťany: 1 Thermia Palace, 2 Balnea Esplanade, 3 Balnea Palace,
4 Balnea Grand, 5 Balnea Splendid; Smrdáky: 6 Spa Hotel Morava
További szállodák: Pöstyén/Piešťany: Spa Hotel Pro Patria, Hotel Jalta
Smrdáky: Spa Hotel Vietoris, Spa Hotel Central

danubiushotels.hu

Pöstyén
Smrdáky

