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Smrdáky
V malebnom regióne Záhorie, na úpätí Karpát,
v idylicky zvlnenej krajine medzi malými kopčekmi
a údoliami, objavíte Smrdáky.
Kúpeľné mestečko je vzdialené necelých 7 km od
okresného mesta Senica a asi 80 km od hlavného
mesta Bratislava.
Prehistorické more tu pred miliónmi rokov zanechalo vzácne dedičstvo vo forme prameňov minerálnej vody s vysokým obsahom sírovodíka a liečivého sírneho bahna. Tieto unikátne prírodné liečivé
zdroje sú známe už stovky rokov a dodnes dodávajú zdravie mnohým ľuďom. Sú využívané najmä na
liečbu kožných ochorení aj v kombinácii s chorobami pohybového aparátu.
Nikde na svete nenájdete kúpele s tak vysokou hladinou sírovodíka treťohorného pôvodu a komplexne prepracovanou efektívnou liečbou. Je založená
na uznávaných balneoterapeutických metódach,
unikátnej koncentrácii sírovodíka a individuálneho
prístupu medicínskeho personálu. Z kúpeľného
mestečka pre návštevníkov navyše vyžaruje rodinná atmosféra, pohoda a pokoj.

NÁŠ OBDIV, PÁN VIETORIS
História kúpeľov Smrdáky je nerozlučne spätá s liečivými prameňmi nachádzajúcimi sa na jej území.
Účinky ich urobili všeobecne známymi nielen
na území Slovenska, ale i celého bývalého Rakúsko-Uhorska. Kúpeľníctvo tu má preto už takmer
200-ročnú tradíciu a prichádzajú sem hostia z celého sveta.
Prvý kúpeľný dom v Smrdákoch postavil majiteľ pozemkov v okolí prameňov, nitriansky podžupan Jo-
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zef Vietoris, v roku 1833. Impozantná budova kaštieľa Mier
po niekoľkých prestavbách slúži dodnes a svojím klasicistickým portálom sa stala symbolom kúpeľov. Jozef Vietoris
sa postaral aj o vybudovanie príjemného kúpeľného prostredia. Odvodnením močiara získal priestor pre park, do
ktorého vysádzal vzácne dreviny. Kúpeľný park má dnes
rozlohu 16 hektárov a je obľúbeným oddychovým miestom
kúpeľných hostí.

Naše prírodné liečivé zdroje

Služby

MINERÁLNA SÍROVODÍKOVÁ VODA

REGENERAČNÉ CENTRUM
Úsmev, uvoľnenie, životný elán a dokonalý oddych vám poskytneme v regeneračnom centre
,, Fitness Sauna“, ktoré sa nachádza 15 metrov
od hotela Vietoris. Masážny svet vás prekvapí
viacerými druhmi relaxačných, osviežujúcich
a exotických masáží. Ak máte chuť si zacvičiť a
urobiť niečo pre svoje zdravie, využite služby
posilňovne, telocvične alebo skupinové cvičenie s fyzioterapeutom. Na záver si posilnite organizmus a imunitný systém vo fínskej saune a
osviežte sa v hydromasážnej vani.

Dôkladný hydrogeologický prieskum v rokoch 1950-1956
mal veľký prínos pre rozvoj a otvoril novodobé dejiny kúpeľov. Boli objavené dva zdroje sírovodíkovej vody, Jozef I.
a Jozef II. Obidva sú zdrojom minerálnej vody s vysokým
obsahom sírovodíka až 680 mg a s celkovým obsahom
3400 mg minerálnych látok na liter.
Sírovodíková minerálna voda spolu s chemickými komponentmi kúpeľa stimuluje všetky životné funkcie kože, rastové pochody a látkovú premenu, metabolické, imunologické
a enzymatické pochody, pôsobí protizápalovo, podporuje
správne rohovatenie buniek, urýchľuje ústup chorobných
kožných zmien, pôsobí proti svrbeniu a znižuje bolestivosť
až o 40 %. Jej liečivú silu spozná viac než 4300 hostí z celého sveta ročne, ktorí sa vďaka jej neobyčajným účinkom
s radosťou znovu vracajú.

GASTRONÓMIA
Na základe odporúčania lekára vám v reštaurácii Vietoris s kapacitou 120 osôb pripravíme tiež
diétnu a vyváženú stravu. Strava je dôležitou súčasťou vášho liečebného procesu.

SÍRNE BAHNO
Unikátne prírodné liečivé sírne bahno vzniká pretekaním sírovodíkovej minerálnej vody cez sprašové zeminy. Po vyťažení sa bahno ukladá do špeciálneho bazénu, kde dozrieva jeden rok pod navrstvenou minerálnou sírovodíkovou vodou.
Prípravný proces končí v „bahennej kuchyni“, odkiaľ bahno
putuje k hosťom. Má špeciálnu konzistenciu umožňujúcu
tepelnú trvanlivosť, chladne 4x pomalšie ako voda a prehrieva aj hlboké telesné štruktúry .
Bahenné obklady majú veľmi priaznivé účinky najmä pri
psoriatickej artridíde a ochoreniach pohybového aparátu.

Bohaté raňajky podávané formou bufetových
stolov, obed a večera formou výberu z menu a
všetky druhy u nás známych diét sú podávané na
najvyššej úrovni.
K chutným jedlám, ktoré pravidelne obohacujeme špecialitami kulinárskeho kalendára, vám
naservírujeme lahodné vína nielen z regiónu Záhorie, ale aj z medzinárodnej ponuky.

ŠPORT
Kúpeľný park s rozlohou 16 hektárov je obľúbeným miestom nielen na relaxáciu, ale aj šport. Tu
môžete využiť tenisový kurt, volejbalové a detské
ihrisko, chodecký a bežecký okruh, požičať si bicykel alebo si zahrať petang. Pre tých, ktorí chcú
kráčať za zdravím a vyskúšať si nordic walking,
ponúkame skúseného inštruktora.
CENNÍK 2019
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Liečba v kúpeľoch Smrdáky
LIEČEBNÉ POSTUPY
Liečebný program prebieha pod dozorom skúsených lekárov. Po vstupnej lekárskej prehliadke vám zostavia individuálny liečebný plán, ktorý
rešpektuje konkrétne problémy.
V priebehu liečby je efekt a váš zdravotný stav
pravidelne kontrolovaný lekárom. Odporúčaná
dĺžka liečebného pobytu je 2–4 týždne. Cieľom
je zhojenie kožných prejavov, ústup pohybových
ťažkostí a dosiahnutie dlhodobej remisie, čiže
obdobia bez príznakov ochorenia. Dôležité je aj
dosiahnutie pocitu aktívneho zdravia a zvýšenie
psychickej i fyzickej pohody, čo v konečnom dôsledku prispeje k zlepšeniu kvality vášho života.

ZÁKLADNÝM LIEČEBNÝM
PROSTRIEDKOM SÚ INDIVIDUÁLNE
VAŇOVÉ MINERÁLNE KÚPELE
A BAHENNÉ ZÁBALY
Počas minerálneho kúpeľa sírovodík preniká kožou do organizmu, má protizápalové liečivé účinky a priaznivý vplyv na imunologické zmeny v organizme. Tíši podráždenú pokožku a zlepšuje jej
elasticitu. Samotná procedúra trvá 10–15 minút
a po nej nasleduje suchý zábal a odpočinok. Veľmi dôležitý je individuálny prístup lekára, ktorý
určí nielen teplotu vody a dĺžku procedúry, ale i
koncentráciu sírovodíka v minerálnom vaňovom
kúpeli. A to všetko s ohľadom na váš zdravotný
stav. Pre optimálny zdravotný efekt je vaňový kúpeľ doplnený o minerálne ručné a nožné vane a
minerálnu misu s minerálnou vodou vyššej koncentrácie.
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Čiastočné alebo celkové bahenné zábaly zmierňujú lokálne opuchy v okolí kĺbov, redukujú napätie v svaloch a
zlepšujú výživu chrupaviek, spojivového tkaniva a medzistavcových platničiek. Posilňujú protizápalovú činnosť
a imunitné procesy v organizme. Teplota bahna je od
43 °C do 45 °C, podáva sa na časti tela a samotná procedúra trvá 20 minút.

ČO VÁS U NÁS EŠTE ČAKÁ
Okrem vaňových minerálnych kúpeľov, bahenných či parafínových zábalov môžete využiť aj ďalšie liečebné procedúry. Pomôžu vám doplniť základnú liečbu tak, aby ste
dosiahli čo najväčší zdravotný efekt, odpočinok a zároveň
regeneráciu tela i duše.

FOTOTERAPIA
Počas letných mesiacov využívame slnenie v prírodnom
soláriu. V prípade nepriaznivého počasia a počas zimnej
sezóny poskytujeme najmodernejšie úzkospektrálne
formy aplikácie ultrafialového žiarenia, ktoré patria medzi najúčinnejšie na liečbu psoriázy, ekzémov a ďalších
ochorení kože. Zároveň majú najmenšie negatívne dlhodobé sprievodné následky opaľovania na ultrafialových
prístrojoch podávané lokálnou alebo celkovou formou.
Prírodné solárium, horské slnko, úzkospektrálne formy ultrafialového žiarenia, špeciálna fototerapia 3D - UVB, UVA, UVB 311
nm (angl. skratka UV znamená ultraviolet, čiže žiarenie nad fialovou farbou spektra, A alebo B znamená časť UV žiarenia, číslo
udáva vlnovú dĺžku).

Liečba v kúpeľoch Smrdáky
LOKÁLNA LIEČBA

ELEKTROLIEČBA

Špeciálne krémy, oleje a tinktúry s liečivou zložkou ordinované našimi lekármi odstraňujú príznaky kožných
ochorení, premastia pokožku, dodajú jej vláčnosť, obnovia jej pružnosť, ale pomôžu aj pri odstránení svrbenia.

Terapia využíva rozličné elektrické prúdy a ich
kombinácie, aplikáciu galvanického prúdu, jednosmerných impulzných prúdov, dvojpólových
strednofrekvenčných prúdov, TENS prúdov, strednofrekvenčnej myostimulácie a klasickej štvorpólovej interferencie s vektorom alebo bez. V závislosti od frekvencie, intenzity a ďalších parametrov
má elektroliečba tlmiace a uľavujúce účinky na bolesť a zlepšuje prekrvenie a výživu tkanív.

FYZIOTERAPIA
Terapeutické cvičenia pod vedením odborného fyzioterapeuta sú ďalšou kľúčovou súčasťou liečebného procesu.
Cvičenia zahŕňajú aktívne a pasívne pohyby, celkovú mobilizáciu, nácvik správneho dýchania v spojení s tréningom
rovnováhy, sily a ohybnosti.
Individuálne terapeutické cvičenie, skupinový telocvik,
klasická masáž, reflexná segmentová alebo väzivová masáž, individuálne cvičenie - mäkké techniky, ultrazvuk
a reflexná masáž chodidiel.

KNEIPPOVA TERAPIA
Jej základom je vplyv striedania teplej a studenej vody na
organizmus. Určite by ste nemali vynechať stimulujúcu
a intenzívnu procedúru - škótske streky. Uvoľňujú stuhnuté svalstvo, otužujú organizmus, pomáhajú zlepšiť imunitný systém, krvný obeh a metabolizmus a zanechávajú
celkový omladzujúci pocit.
Na bolesti hlavy, migrény, poruchy krvného obehu a kŕčové žily v počiatočnom štádiu pozitívne zasa vplýva striedavý nožný kúpeľ – tzv. šľapačky.

Interferenčné prúdy pôsobia na princípe skladania účinku (interferencie) dvoch prúdov so strednou frekvenciou v tkanive. Výhodou tejto metódy
je ľahšie prekonanie odporu kožných tkanív a prienik do hĺbky. Procedúra zlepšuje prekrvenie a pôsobí na svaly i nervy protibolestivo a uvoľňujúco.
Diadynamické
dvoch prúdov
pulzný), ktoré
cez) zlepšujú
bolesti.

prúdy využívajú spoločný účinok
(jeden stály - galvanický, druhý imzmiešaním cez seba (dia znamená
prekrvenie tkanív a pôsobia proti

Neurodyn je prístroj, ktorý umožňuje aplikáciu
viacerých typov elektroterapie (interferenčné
i diadynamické prúdy, galvanický prúd) a TENS
(transkutánna elektroneurostimulácia). Využíva
princíp zmiernenia až potlačenia vnímania bolesti
pomocou dráždenia nervov.
Fyziomag využíva liečebné účinky magnetického
poľa na biologické tkanivá. Výsledkom je zlepšené
prekrvenie, tlmenie bolesti, zápalu, uvoľnenie bolestivo stuhnutých svalov.
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Čo liečime
KOŽNÉ OCHORENIA
``
``
``
``
``
``
``
``
``

psoriáza,
atopická dermatitída - ekzém,
chronické ochorenia kože,
seboroická dermatitída,
prurigo,
ichtyóza,
rosacea, stavy po popáleninách a poleptaniach,
akné,
sclerodermia a ďalšie.

CHOROBY POHYBOVÉHO APARÁTU
``
``
``
``

psoriatická artritída,
reumatoidná artritída,
osteoartróza,
vertebrogénny algický syndróm alebo Bechterevova choroba.

PRE KOHO JE LIEČBA NEVHODNÁ
Bronchiálna astma, epilepsia, infekčné ochorenia, malígne
procesy, akútne psychózy a tromboflebitídy, labilný diabetes, závažné srdcovo-cievne ochorenia, tehotenstvo, inkontinencia moču a stolice, imobilní alebo ťažko mobilní pacienti.

VYŠETRENIA
Vstupná lekárska prehliadka: komplexné lekárske
vyšetrenie začlenené do balíkov liečebných kúpeľných
pobytov zamerané na určenie presnej diagnózy hosťa,
stanovenie liečebného plánu a predpis liečebných procedúr.
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Konzultácia s lekárom: iba pre potvrdenie zdravotnej
indikácie ponúkaného relaxačného programu. V prípade
zdravotnej kontraindikácie pri niektorej z procedúr lekár
predpíše adekvátny liečebný program.
Kontrolné vyšetrenie: lekárska vizita: zhodnotenie priebehu liečby, v prípade potreby úprava predpísaných liečebných procedúr. V prípade liečebných kúpeľných pobytov
dlhších ako dva týždne je kontrolné vyšetrenie raz za týždeň. Doplnkové vyšetrenia môžu byť dohodnuté individuálne a za príplatok.
Výstupná lekárska prehliadka: zhodnotenie výsledkov
liečebného kúpeľného pobytu, vypracovanie písomnej
správy s odporúčaniami pre ošetrujúceho lekára; podľa
želania hosťa v slovenskom, nemeckom alebo anglickom
jazyku.

DIAGNOSTICKÉ TESTY
Základné laboratórne testy: základné vyšetrenie moču,
glykémia, kyselina močová, cholesterol celkový, AST, ALT,
GMT, krvný obraz, FW - sedimentácia.
Rozšírené laboratórne testy: základné vyšetrenie moču,
močový sediment, glykémia, cholesterol celkový, LDL cholesterol, HDL cholesterol, TGL - tria-cylglyceroly, bilirubín
celkový, AST, ALT, GMT, alkalická fosfatáza, kalcium, fosfor,
urea, kreatinín, kyselina močová, krvný obraz, diferencovaný leukogram, FW - sedimentácia.
Vyšetrenia, diagnostika a liečebné procedúry nad rámec
pobytu a predpísané lieky nie sú zahrnuté v cene pobytu
a môžu byť dokúpené za osobitnú úhradu podľa platného
cenníka. Transfer na diagnostiku a laboratórne testy mimo
Prírodných liečebných kúpeľov Smrdáky si hosť hradí sám.
Diagnostika a laboratórne testy sú k dispozícii len počas
pracovných dní.

Procedúry založené na jedinečnej liečivej minerálnej sírovodíkovej vode a sírnom bahne sú poskytované v Balneoterapii, nachádzajúcej sa v krásnom priestore kúpeľného
parku.

Nenechajte svoje dieťa trpieť
AKO LIEČIME
Podľa zdravotného stavu a odporúčania lekára pri vstupnej
prehliadke zostavíme vášmu dieťaťu individuálny liečebný
plán z optimálne vybraných liečebných procedúr.
Základom liečby sú sírovodíkové minerálne kúpele podávané formou vaňových kúpeľov alebo čiastočných minerálnych
ručných a nožných vaní. Používame tiež hypermangánové,
prísadové kúpele a priaznivo pôsobí aj perličkový kúpeľ.
Dôležitá je doba trvania kúpeľa, ktorá sa určuje podľa veku,
fyzického stavu dieťaťa a aktuálneho stavu kožného ochorenia. Nemenej dôležitá je aj lokálna liečba podávaná formou
krémov, olejov alebo olejových tinktúr. Naučíme vaše deti
samostatnosti a správnemu ošetrovaniu sa. Zdravotný personál zaškolí aj vás, milí rodičia, upozorní vás na najčastejšie
chyby, ktoré môžu predĺžiť dobu hojenia ochorenia.
Súčasťou liečby atopického ekzému, psoriázy a akné je aj
liečba ultrafialovým žiarením podľa jednotlivého fototypu
pokožky malého pacienta. Dieťa sa musí opaľovať postupne
a primerane a v žiadnom prípade sa nesmie spáliť. Ochrana
znamienok je taktiež nevyhnutná. Deťom, ktoré trpia stavmi
po popáleninách, liečbu dopĺňame aj špeciálnymi masážami
postihnutých oblastí a rehabilitáciou.

CHUŤ SMRDÁK PRE DETI

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT PRE DETI

Trápi Vaše dieťa kožné ochorenie? Pripravili
sme pre vás špeciálny krátkodobý balíček na
min. 2 prenocovania. Vysoko odborné skúsenosti našich lekárov a terapeutov pomáhajú dosiahnuť pozitívne výsledky v liečbe a zlepšenie
životných podmienok Vášho dieťaťa. V tomto relaxačnom balíku máte možnosť odskúšať naše
prírodné liečebné zdroje.

Trápi vaše dieťa kožné ochorenie? Vyskúšajte
účinnú a rokmi overenú liečbu kožných ochorení – psoriáza, atopická dermatitída – ekzém,
chronické zápaly kože, prurigo, ichtyóza, rosacea, stavy po popáleninách, akné, sklerodermia. Skúsenosti našich lekárov a terapeutov
prinášajú úľavu a pozitívne výsledky vášmu
dieťaťu, a tým aj celej rodine. Poskytujeme
komplexnú liečbu a starostlivosť pre deti vo
veku od 3 do 18 rokov, do 6 rokov v sprievode
rodiča alebo zodpovednej osoby.

Pobyt zahŕňa:
ubytovanie s polpenziou - raňajky formou bufetových stolov, večera výber z menu; diétna strava v prípade odporúčania lekára
vstupná lekárska prehliadka
liečebné procedúry individuálny predpis do dvoch
liečebných procedúr za prenocovanie podľa predpisu
lekára
organizované animačné aktivity a zábavu podľa
dennej ponuky
V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu odporúčame priniesť so sebou adekvátnu zdravotnú dokumentáciu.

Pobyt zahŕňa:
ubytovanie s plnou penziou - raňajky, desiata,
obed, olovrant, večera; diétna strava v prípade odporúčania lekára
vstupná a výstupná lekárska prehliadka - so
zameraním na kožné ochorenia; vstupné lekárske vyšetrenie, predpis individuálneho liečebného
programu, výstupné lekárske vyšetrenie, písomnú
lekársku správu s odporúčaním ďalšieho liečebného režimu, 24-hodinovú lekársku pohotovosť
a sesterskú službu, pedagogický dozor
lekárska vizita - 1x za týždeň
liečebné procedúry obsahujúce do 15 procedúr za
1 týždeň = 7 prenocovaní alebo do 12 procedúr za
6 prenocovaní. Procedúry sa poskytujú od pondelka do soboty. Individuálny liečebný program zahŕňa
výber z množstva procedúr poskytovaných v našich
kúpeľoch, predovšetkým ide o procedúry využívajúce jedinečnú liečivú minerálnu vodu, vodoliečbu, fototerapiu, lokálne ošetrenie a iné procedúry podľa
predpisu lekára.
organizované animačné aktivity a zábavu podľa
dennej ponuky. V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu odporúčame priniesť so sebou adekvátnu
zdravotnú dokumentáciu.
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Liečebné pobyty pre dospelých
INTENZÍVNY KÚPEĽNÝ POBYT

KOMPLEXNÝ KÚPEĽNÝ POBYT

Intenzívny kúpeľný pobyt zameraný na dosiahnutie pozitívnych výsledkov pri
liečbe v kratšom časovom období dokáže urobiť doslova zázraky. Intenzívnosť
celého liečebného procesu však zvyšuje záťaž na váš organizmus, a preto nie je
vhodný pre tých, ktorí majú slabú fyzickú kondíciu, ochorenia srdcovo-cievneho aparátu, alebo pre starších. Odporúčaná dĺžka pobytu je 1-2 týždne.

Dostatočne dlhá doba liečebného pobytu umožňuje postupné preladenie imunitného systému, ktoré je následne sprevádzané adekvátnou dobou remisie.
Flexibilný komplexný kúpeľný pobyt umožňuje prispôsobenie počtu procedúr
podľa vašej fyzickej kondície a je vhodný pre všetkých. Optimálne je užívať
túto liečbu 3–4 týždne, aby váš organizmus stačil na liečbu zareagovať a naštartoval regeneračné procesy (najmenej však 6 prenocovaní, inak sa liečebný
efekt nedostaví).

Pobyt zahŕňa:
ubytovanie s plnou penziou - raňajky
formou bufetových stolov, obed a večera
výber z menu, diétna strava v prípade odporúčania lekára
vstupná a výstupná lekárska prehliadka - so zameraním na kožné ochorenia, ochorenia pohybového aparátu a
ich komplikácie, vstupné lekárske vyšetrenie, predpis individuálneho liečebného
programu, výstupné lekárske vyšetrenie,
písomnú lekársku správu s odporúčaním
ďalšieho liečebného režimu, 24-hodinovú
lekársku pohotovosť a sesterskú službu

alebo do 25 procedúr za 6 prenocovaní.
Procedúry sa poskytujú od pondelka do
soboty. Individuálny liečebný program zahŕňa výber z množstva procedúr poskytovaných v našich kúpeľoch, predovšetkým
ide o procedúry využívajúce jedinečnú liečivú minerálnu vodu a sírne bahno, vodoliečbu, fototerapiu, špeciálnu rehabilitáciu
a reflexnú liečbu, masáže, elektroliečbu,
lokálne ošetrenie a iné procedúry podľa
predpisu lekára.

lekárska vizita - 1x za týždeň

voľný vstup do posilňovne,
telocvične a na skupinové cvičenia
v regeneračnom centre

liečebné procedúry - obsahujúce do 30
procedúr za 1 týždeň = 7 prenocovaní

organizované animačné aktivity
a zábavu podľa dennej ponuky

V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu odporúčame priniesť so sebou adekvátnu
zdravotnú dokumentáciu.
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Pobyt zahŕňa:
ubytovanie s plnou penziou - raňajky formou bufetových stolov, obed
a večera výber z menu; diétna strava v prípade odporúčania lekára
vstupná a výstupná lekárska prehliadka - so zameraním na kožné ochorenia,
ochorenia pohybového aparátu a ich komplikácie; vstupné lekárske vyšetrenie, predpis individuálneho liečebného programu,
výstupné lekárske vyšetrenie, písomnú
lekársku správu s odporúčaním ďalšieho
liečebného režimu, 24-hodinovú lekársku
pohotovosť a sesterskú službu
lekárska vizita - 1x za týždeň

liečebné procedúry - obsahujúce do 15
procedúr za 1 týždeň = 7 prenocovaní
alebo do 12 procedúr za 6 prenocovaní.
Procedúry sa poskytujú od pondelka do
soboty. Individuálny liečebný program zahŕňa výber z množstva procedúr poskytovaných v našich kúpeľoch, predovšetkým
ide o procedúry využívajúce jedinečnú liečivú minerálnu vodu a sírne bahno, vodoliečbu, fototerapiu, špeciálnu rehabilitáciu
a reflexnú liečbu, masáže, elektroliečbu,
lokálne ošetrenie a iné procedúry podľa
predpisu lekára.
voľný vstup do posilňovne a na skupinové cvičenia
organizované animačné aktivity
a zábavu podľa dennej ponuky

V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu odporúčame priniesť so sebou adekvátnu
zdravotnú dokumentáciu.

Dokonalá relaxácia
CHUŤ SMRDÁK

ZDRAVÁ KOŽA

Pre tých, ktorí chcú uniknúť pred neustálym stresom všedného dňa a načerpať novú energiu, máme v ponuke zaujímavé relaxačné a regeneračné programy
a procedúry. Medzi najobľúbenejše relaxačné pobyty patrí pobyt Chuť Smrdák. Ak hľadáte
oddych a relax v pokojnom prostredí, alebo chcete z rôznych príčin vyskúšať služby a liečivé účinky prírodných zdrojov tento pobyt je určený práve vám.

Potrebujete zregenerovať unavenú a namáhanú pokožku so súčasnou celkovou relaxáciou organizmu? Alebo vyhľadávate prevenciu pred kožnými ochoreniami, či regeneráciu
zrelej a problémovej pleti? Vybrali sme pre vás relaxačný pobyt Zdravá koža. Súčasťou
pobytu je okrem liečebných a relaxačných procedúr aj kontrola dermatoskopom a odstránenie kožných anomálií.
Dĺžka pobytu je 6 prenocovaní. V prípade záujmu o predĺženie pobytu je možné zakúpiť si
Chuť Smrdák.

Pobyt zahŕňa:
ubytovanie s polpenziou - raňajky formou bufetových stolov, večera výber z menu;
diétna strava v prípade odporúčania lekára
vstupná lekárska prehliadka
liečebné procedúry - individuálny predpis do dvoch liečebných procedúr za prenocovanie podľa predpisu lekára
organizované animačné aktivity a zábavu podľa dennej ponuky
voľný vstup do posilňovne, telocvične, na skupinové cvičenia v regeneračnom centre
V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu odporúčame priniesť so sebou adekvátnu
zdravotnú dokumentáciu.

Pobyt zahŕňa:
ubytovanie s polpenziou, raňajky formou bufetových stolov, večera výber
z menu; diétna strava v prípade odporúčania lekára
vstupná lekárska prehliadka
individuálny liečebný program podľa predpisu lekára s 9 procedúrami za 6 prenocovaní vrátane špeciálnych procedúr:
1x vyšetrenie dermatoskopom a odborné poradenstvo
1x kryoterapia kože
1x reflexná masáž chodidiel
voľný vstup do posilňovne, telocvične, na skupinové cvičenia
v regeneračnom centre
organizované animačné aktivity a zábavu podľa dennej ponuky
V prípade náhlej zmeny zdravotného stavu odporúčame priniesť so sebou adekvátnu
zdravotnú dokumentáciu.
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Cenník

Hotel

Kategória
izby

RELAXAČNÉ
KÚPEĽNÉ POBYTY

DETSKÉ
KÚPEĽNÉ POBYTY

INTENZÍVNY
KÚPEĽNÝ POBYT

KOMPLEXNÝ
KÚPEĽNÝ POBYT

CHUŤ SMRDÁK

ZDRAVÁ KOŽA

min. 6 nocí

min. 6 nocí

min. 2 noci

6 nocí

min. 6 nocí

Mimo
sezóna

Stredná
sezóna

Hlavná
sezóna

Mimo
sezóna

Stredná
sezóna

Hlavná
sezóna

Mimo
sezóna

Stredná
sezóna

Hlavná
sezóna

Mimo
sezóna

Stredná
sezóna

Hlavná
sezóna

Mimo/
Stredná
sezóna

58

Centrál***

1/2 Superior

67

72

77

55

60

65

53

58

63

50

55

60

Centrál***

1/1 Superior

78

83

88

66

71

76

64

69

74

61

66

71

Vietoris***

1/2 Superior

67

72

77

55

60

65

53

58

63

50

55

60

Vietoris***

1/1 Superior

78

83

88

66

71

76

64

69

74

61

66

71

Vietoris***

1/2 Superior PLUS

72

77

82

60

65

70

58

63

68

55

60

65

Vietoris***

1/1 Superior PLUS

88

93

98

76

81

86

74

79

84

71

76

81

Morava***

1/2 Standard

63

68

73

51

56

61

48

53

58

46

51

56

Morava***

1/1 Standard

74

79

84

62

67

72

59

64

69

57

62

67

Záhorie*

Economy

50

55

58

38

43

46

35

40

43

33

38

41

Detská liečebňa Eva*
Záhorák*

KOMPLEXNÝ
KÚPEĽNÝ
POBYT

Economy

60

65

70

48

53

58

46

51

56

43

48

53

58

63

52

CHUŤ
SMRDÁK
min. 2 noci

Hlavná
sezóna

Mimo/
Stredná
sezóna

Hlavná
sezóna

63

56

61

63

68

57

56

61

50

61

66

55

Sprevádzajúca osoba

MEDICÍNSKE
KÚPEĽNÉ POBYTY

31

31

36

25

HOTELOVÉ
UBYTOVANIE
S RAŇAJKAMI

Mimo
sezóna

Stredná
sezóna

Hlavná
sezóna

41

46

51

55

60

65

41

46

51

55

60

65

46

51

56

65

70

75

38

43

48

51

56

61

52

57

50

55

21

21

27

30

52

57

50

55

23

21

27

30

51

56

49

54

24

34

39

44

Príplatok za apartmán v hoteli Morava a Vietoris je 26 €/apartmán/noc. Príplatok za obed/večeru je 8 €.

ZĽAVA 10% ZA SKORÝ NÁKUP - PLATÍ DO 31.3.2019 najneskôr 90 dní pred nástupom. Zľavu za skorý nákup nie je možné kombinovať
s inými zľavami a špeciálnymi ponukami.

BONUS ZA DLHODOBÉ POBYTY MIN. 21 NOCÍ - ZĽAVA 5%; MIN. 28 NOCÍ - ZĽAVA 7%
} Hotelové ubytovanie je vrátane raňajok. Raňajky sú poskytované bezplatne.
} Cena pre sprevádzajúcu osobu pri rezervácii Komplexného kúpeľného pobytu pre deti zahŕňa ubytovanie s plnou penziou (plná penzia je poskytovaná bezplatne). V prípade Chuti Smrdák pre deti zahŕňa polpenziu.
} Prvé jedlo pri všetkých kúpeľných pobytoch uvedených v tomto cenníku je večera.
} Komplexný kúpeľný pobyt pre deti a pobyt Chuť Smrdák pre deti bez sprevádzajúcej osoby je možný len v Detskej liečebni Eva.
} Dieťaťu do 4 rokov sa poskytuje hotelové ubytovanie zdarma v izbe s rodičmi, bez nároku na samostatné lôžko a stravu. Dieťaťu od 4 do 13 rokov sa poskytuje
50% zľava z ceny z hotelového ubytovania a plnej penzie (raňajky, obed, večera) v izbe s rodičmi, na prístelke.
} Ceny sú za osobu / noc a zahŕňajú DPH (kúpeľné pobyty oslobodené od DPH, hotelové ubytovanie 20% DPH).
} Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych predpisov o zákonom stanovenú sadzbu DPH.
} Mestská daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene pobytu. Hotel vyžiada jej platbu vo výške 0,80 EUR/osoba/noc pri príchode klienta. Výška dane sa
môže zmeniť na základe všeobecne záväzného nariadenia Obce Smrdáky.
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Mimo sezóna
03.02. - 16.03.2019
20.10. - 13.12.2019

Stredná sezóna
17.03. - 25.05.2019
01.09. - 19.10.2019

Hlavná sezóna
26.05. – 31.08.2019

Všeobecné informácie
KÚPEĽNÁ LIEČBA CEZ ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE

CESTA DO KÚPEĽOV

Kúpeľnú starostlivosť možno opakovať jedenkrát v kalendárnom roku na základe odporúčania lekára-špecialistu v príslušnom odbore. Pri niektorých indikáciách je možné absolvovať kúpeľnú starostlivosť raz za dva roky.

Liečba a pobyt detí je plne hradená zdravotnými poisťovňami na Slovensku a v Česku. Navštívte všeobecného lekára pre deti a dorast alebo dermatovenerológa, ktorý na
základe zdravotného stavu vášho dieťaťa vypíše kúpeľný
návrh na komplexnú kúpeľnú liečbu. Po schválení pobytu
zdravotnou poisťovňou si rezervujete termín nástupu podľa vášho želania.

Záujemca o kúpeľnú liečebnú starostlivosť (poistenec zdravotnej poisťovne v SR a ČR) požiada lekára-špecialistu alebo
všeobecného lekára o vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť. Návrh na kúpeľnú liečebnú starostlivosť musí byť podpísaný a doručený príslušnej zdravotnej poisťovni. Liečba musí byť absolvovaná v dobe platnosti návrhu.

KÚPEĽNÁ LIEČBA INDIKAČNEJ SKUPINY A

KÚPEĽNÁ LIEČBA INDIKAČNEJ SKUPINY B

Zdravotná poisťovňa zašle schválený návrh na kúpeľnú
liečbu s indikáciou skupiny A priamo do kúpeľov, ktoré poistenca predvolajú na kúpeľnú starostlivosť. Výnimkou je
poisťovňa Union, kde si musia jej členovia zaslať do kúpeľov návrh sami.

Pri návrhoch na kúpeľnú liečbu v indikačnej skupine B
zdravotná poisťovňa zašle schválený návrh poistencovi,
ktorý si zabezpečí kúpeľný pobyt priamo v niektorých z kúpeľov, ktoré mu odporučí zdravotná poisťovňa.

Zdravotná poisťovňa hradí náklady na ubytovanie, stravu
a liečenie podľa zmluvných podmienok. V súlade so znením zákona č.577/2004 Z.z. hradia poistenci pri príchode
1,70 EUR denne za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Kúpeľný pobyt indikačnej skupiny A zahŕňa: ubytovanie,
plnú penziu, kúpeľnú liečbu (do 3 procedúr denne 6 dní
v týždni okrem nedieľ a štátnych sviatkov).

Zdravotná poisťovňa hradí náklady na liečenie; náklady na
ubytovanie a stravu hradí poistenec.
Kúpeľný pobyt indikačnej skupiny B zahŕňa: ubytovanie
a plnú penziu (hradí si poistenec), kúpeľnú liečbu (do 3
procedúr denne 6 dní v týždni okrem nedieľ a štátnych
sviatkov - hradí zdravotná poisťovňa).
Doplatky za ubytovanie a stravu sa pohybujú od 5,00 EUR
do 46,00 EUR na osobu/noc v závislosti od kategórie ubytovania, zdravotnej poisťovne a termínu pobytu.

AMBULANTNÁ KÚPEĽNÁ LIEČBA
Poistencovi môže na jeho žiadosť, odoslanú do príslušnej
zdravotnej poisťovne, byť poskytnutá indikovaná ambulantná
kúpeľná starostlivosť namiesto indikovanej ústavnej kúpeľnej
starostlivosti. V tomto prípade sa zo zdravotného poistenia
uhrádzajú náklady za vyšetrenie a liečenie poistenca v kúpeľnej liečebni v zmluvne dohodnutom rozsahu.

Pokiaľ si z rôznych dôvodov nemôžete dovoliť sprevádzať
svoje dieťa na kúpeľnej liečbe hradenej zdravotnou poisťovňou v dĺžke 21 alebo 28 dní, odporúčame absolvovať
Komplexný kúpeľný pobyt pre deti. Optimálne je opäť užívať túto liečbu 3–4 týždne, aby organizmus dieťaťa stačil
na liečbu zareagovať a naštartoval regeneračné procesy
(najmenej 6 prenocovaní).

Kompletnú ponuku doplatkov nájdete na smrdaky.danubiushotels.sk alebo kontaktujte rezervačné oddelenie na
telefónnom čísle +421 34 6959 173 alebo
reservations.smr@spasmrdaky.sk.

Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci lekár potvrdiť aktuálny zdravotný stav pacienta
z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.
CENNÍK 2019
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Ponuka hotelov

GPS: N 48° 43‘ 14.31“, E 17° 18‘ 6.53“
Dependance Morava sa nachádza na vŕšku, a tak ako v celom areáli kúpeľov,
aj tu vás privíta pokoj a prekrásna zeleň. Ubytovanie vám tu poskytneme v
40 príjemných hotelových izbách. Počas hlavnej sezóny si môžete posedieť
v kaviarni Morava na letnej terase. V kaviarni Morava sa pravidelne konajú aj
gastronomické večery pri živej hudbe alebo hudobné popoludnia.

GPS: N 48° 43‘ 16.02“, E 17° 18‘ 11.92“

STANDARD – pohodlná izba s kúpeľňou (sprcha). Vybavenie zahŕňa TV SAT, Wi-Fi pripojenie, chladničku, rádio a telefón. Väčšina izieb má balkón.

Priamo v centre kúpeľného areálu, pár krokov od autobusovej zastávky, vám
v 36 izbách poskytneme ubytovanie v liečebnom hoteli Centrál. Nájdete tu
tiež ordinácie lekárov a ošetrovňu, rehabilitačné centrum, centrálnu recepciu, informačnú kanceláriu, knižnicu, predaj suvenírov, trezor, fax, internetový
kútik a možnosť wifi pripojenia, požičiavanie športových potrieb, kaderníctvo,
kozmetiku, pedikúru a poštu. Pre milovníkov tanca je k dispozícii kaviareň,
kde sa pravidelne organizujú tanečné večierky so živou hudbou. Fanúšikovia
kinematografie si prídu na svoje v kine hotela Centrál.

APARTMÁN – oddelená spálňa a obývacia miestnosť, kúpeľňa (sprcha),

STANDARD – útulná izba s kúpeľňou (vaňa). Vybavenie zahŕňaTV - SAT,

TV - SAT, Wi-Fi pripojenie, chladnička, rádio, telefón, sušič vlasov a minibar
na vyžiadanie. Väčšina apartmánov má balkón.

Wi-Fi pripojenie, chladničku, rádio a telefón.

SUPERIOR – pohodlná izba s moderným nábytkom a kúpeľňou (sprcha).
Vybavenie zahŕňa TV - SAT, Wi-Fi pripojenie, chladničku, rádio, telefón, sušič
vlasov, minibar na vyžiadanie.
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Ponuka hotelov
DETSKÁ LIEČEBŇA EVA
GPS: N 48° 43‘ 9.71“, E 17° 18‘ 4.75“

GPS: N 48° 43‘ 18.84“, E 17° 18‘ 13.58“
Hotel Vietoris je pomenovaný po zakladateľovi kúpeľov, Jozefovi Vietorisovi,
a ponúka komfortné ubytovanie v 30 izbách. Súčasťou hotela je reštaurácia
a lobby bar s letnou terasou. Nezabudnite si pochutnať na smrdáckej roláde,
miestnej špecialite, ktorú vám s láskou pripravia naši kuchári a cukrári.

STANDARD – útulná izba s kúpeľňou (sprcha). Vybavenie zahŕňa TV - SAT,
Wi-Fi pripojenie, chladničku, rádio a telefón. Väčšina izieb má balkón.

Špecializovaná Detská liečebňa Eva poskytne pre vaše dieťa pod jednou strechou to, čo k optimálnemu liečebnému pobytu potrebuje – ubytovanie, ošetrovne, balneoterapiu, telocvičňu, základnú školu a spoločenskú miestnosť
s TV-SAT a počítačom. 24-hodinová sesterská a lekárska služba a pedagogický
dozor je samozrejmosťou. V celom komplexe je pripojenie na Wifi.

ECONOMY – izby pre deti vo veku od 6-18 rokov vybavené umývadlom.
Spoločné sprchy a WC na chodbe.

STANDARD – izba s kúpeľňou (sprcha) pre deti so sprievodom. Vybavenie
zahŕňa TV - SAT a chladničku.

SUPERIOR – pohodlná izba s moderným nábytkom a kúpeľňou (sprcha).
Vybavenie zahŕňa TV - SAT, Wi-Fi pripojenie, chladničku, rádio, telefón, sušič
vlasov, balkón, minibar na vyžiadanie.

APARTMÁN SUPERIOR / APARTMÁN SUPERIOR PLUS– oddelená spálňa a obývacia miestnosť, kúpeľňa (sprcha), balkón, TV - SAT, Wi-Fi
pripojenie, chladnička, rádio, telefón, sušič vlasov a minibar na vyžiadanie.
Väčšina apartmánov má balkón.

SUPERIOR PLUS - zrekonštruovaná izba vyššej kategórie s moderným
nábytkom a kúpeľňou (sprcha). Vybavenie zahŕňa TV-SAT, Wi-Fi pripojenie,
chladničku, rádio, telefón, sušič vlasov, minibar, trezor a klimatizáciu.

DEPENDANCE ZÁHORÁK
GPS: N 48° 43‘ 11.92“ , E 17° 18‘ 6.59“
Samostatný objekt s apartmánom je vhodný pre klientov s domácim miláčikom za príplatok 11 EUR za noc.

ECONOMY – dve útulné izby s kúpeľňou (vaňa). Vybavenosť zahŕňa TV –
SAT, rádio, telefón, chladničku a sušič vlasov.

DEPENDANCE ZÁHORIE
GPS: N 48° 43‘ 12.42“, E 17° 18‘ 5.68“
Dependance Záhorie uprostred kúpeľného parku ponúka ubytovanie v 48 jednolôžkových a dvojlôžkových izbách.

ECONOMY – izby vybavené umývadlom a TV - SAT, Wi-Fi pripojenie, chladničkou. Spoločné sprchy a WC na chodbe. Väčšina izieb má balkón. Sušič vlasov
je na požiadanie.
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Voľný čas
KULTÚRA A ZÁBAVA
Každý z nás je iný a každý potrebuje k oddychu iné rozptýlenie. Bohatý program kultúrnych a spoločenských
akcií vrátane prednášok o zdraví a životnom štýle, divadelných predstavení, výstav, obľúbených tanečných
zábav, ochutnávok tradičných jedál, nápojov a iné podujatia vám pracovníci informačnej kancelárie ponúknu
ihneď pri príchode. Pokiaľ si chcete vyraziť za kultúrou
a zážitkom do okolitých miest, radi vám zabezpečíme
programy divadla, kina alebo galérií. Neopakovateľným
spoločensko-kultúrnym zážitkom, ktorý by ste si určite
nemali nechať ujsť, je „Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny“
alebo „Vinobranie“.

Všeobecné obchodné podmienky
Darčekové poukážky na kúpeľné pobyty:

4.1. Mestská daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene pobytu. Hotel

vyberte si z našej širokej ponuky vhodný kúpeľný pobyt a príslušnýh otel a po prijatí platby vám poukážku zašleme poštou. Ak
máte pochybnosti pri výbere, zvoľte si sumu od 100,00 EUR a
obdarovaný si môže kúpeľný pobyt vybrať sám. Po prijatí platby
vám poukážku zašleme poštou.

vyžiada jej platbu v zákonom stanovenej výške pri príchode klienta.
5. Liečebné podmienky
5.1. Liečebné procedúry sú neprenosné z osoby na osobu.
5.2. Vyšetrenia, diagnostika a liečebné procedúry, ktoré nie sú zahrnuté
v objednanom balíku ako i predpísané lieky sú spoplatnené podľa plat-

ŠTÁTNE SVIATKY NA SLOVENSKU

ného cenníka.
5.3. Náklady na dopravu na liečebné procedúry, ktoré nie sú poskytova-

1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8.
máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24.-26. december

né v SLKP, a.s., sú spoplatnené zvlášť.
5.4. Diagnostika a laboratórne testy sú poskytované iba v pracovných
dňoch.
5.5. Vstupná lekárska prehliadka sa poskytuje v priebehu 24 hodín po

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

príchode. Pre príchody v sobotu sa poskytuje vstupná lekárska prehliadka v priebehu 48 hodín.

VÝLETY

1. Informácie o cenách

V blízkom okolí kúpeľov by ste určite mali navštíviť známe kráľovské mesto Skalica, mesto Holíč s historickým
kaštieľom Márie Terézie, pútnické miesto Šaštín-Stráže,
mohylu M.R. Štefánika, vodnú cestu Baťov kanál, alebo
kúpeľný ostrov v Piešťanoch. A čo zaujímavé ponúka
vzdialenejšie okolie? Hrad Červený kameň, LednickoValtický areál, veľkolepé moravské zámky Buchlovice a
Milotice, či templárske sklepy s ochutnávkou tých najlepších vín. Fanúšikovia golfu si môžu spríjemniť pobyt hrou
na golfových ihriskách v blízkom okolí v Senici a v Skalici.

1.1. Ceny zahŕňajú DPH (kúpeľné pobyty sú oslobodené od DPH, hotelo-

6. Check-in/Check-out

vé ubytovanie 20% DPH).

Check-in: od 14.00 hod.

1.2. Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny platných legislatívnych

Check-out: do 11.00 hod.

predpisov o zákonom stanovenú sadzbu DPH.

Skorý check-in a neskorý check-out sú v hoteloch SLKP, a.s. na požiada-

1.3. Hotelové ubytovanie s raňajkami je vrátane raňajok (v cene sú, pre

nie a spoplatnené nasledovne:

ubytovaných hostí, zahrnuté raňajky),.

Skorý check-in od 8:00 = 50% z aktuálnej ceny hotelového ubytovania

1.4. Prvým jedlom všetkých kúpeľných pobytov uvedených v tomto cen-

jednolôžkovej izby štandard

níku je večera.

Neskorý check-out do 18:00 = 50% z aktuálnej ceny hotelového ubytova-

1.5. Hotelové ubytovanie na prístelke je možné poskytnúť len dieťaťu do

nia jednolôžkovej izby štandard

12,99 rokov.

Neskorý check-out po 18:00 = dodatočná aktuálna cena na osobu/noc

KONGRESOVÉ MOŽNOSTI

2. Ďalšie poplatky

7. Sezónna uzávierka

2.1. Malé domáce zviera: 11 EUR na noc.

7.1. SLKP, a.s. si vyhradzujú právo stanoviť alebo zmeniť sezónne uzá-

Vďaka vynikajúcej polohe v malebnom prostredí regiónu
Záhorie, vysokej kvalite služieb a širokým možnostiam
rôznorodých aktivít sme tiež ideálnym miestom pre organizáciu rôznych podujatí - kongresov, jednaní, školení,
teambuildingov.

vierky a oznamovať ich včas.
3. Hotelové ubytovanie pre deti

7.2. Potvrdené rezervácie budú bez poplatku umiestnené v hoteli

3.1. Dieťaťu do 3,99 rokov sa poskytuje hotelové ubytovanie zdarma bez

s rovnakou alebo vyššou kategóriou.

nároku na lôžko.

8. Poistenie

3.2. Dieťaťu od 4 do 12,99 rokov sa poskytuje 50% zľava z ceny hotelo-

8.1. Poistenie nie je zahrnuté v cene kúpeľného pobytu.

vého ubytovania a plnej penzie (raňajky, obed, večera) v izbe s rodičmi.

8.2. SLKP, a.s. klientom odporúčajú zabezpečiť si storno poistenie, úra-

3.3. Dieťaťu do 18 rokov bude poskytnutá liečebná starostlivosť na zák-

zové poistenie a poistenie liečebných nákladov.

lade predchádzajúceho súhlasu kúpeľného lekára a len v sprievode do-
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spelej osoby (rovnaké pohlavie).

9. Storno podmienky

4. Mestská daň za ubytovanie

SLKP, a.s. akceptujú iba písomne stornované rezervácie. V prípade pí-

Všeobecné obchodné podmienky
somného storna minimálne 46 pred príchodom pri individuálnych rezer-

9.6. Zrušenie alebo skrátenie pobytu zo zdravotných dôvodov

poplatku do 48 hodín, 18:00 hod (neplatí pre skupinové rezervácie a

váciách a 60 dní pred príchodom pri skupinových rezerváciách nebude

SLKP, a.s. akceptujú iba lekárske správy od autorizovaných partne-

kúpeľné pobyty dlhšie ako 6 nocí).

účtovaný žiaden storno poplatok. Pokiaľ nie je stanovené inak, SLKP, a.s.

rov (doktor, nemocnica). V prípade kontraindikácie klienta pred ale-

10.5. Platobné podmienky pre skupinové rezervácie:

si vyhradzujú právo žiadať uhradenie storno poplatku nasledovne:

bo počas kúpeľného pobytu a v prípade, že kúpeľnú liečbu nie je

Vyžaduje sa platba vopred vo výške 20% objednaných služieb na banko-

9.1. Storno lehoty pre individuálne rezervácie:

možné nahradiť alebo kúpeľný lekár zruší v dôsledku infekcie alebo

vý učet SLKP, a.s. do 14 dní po fixnom potvrdení skupinovej rezervácie.

Bezplatné stornovanie objednaných služieb je možné do 24 hodín po

epidémie kúpeľný pobyt klienta, SLKP, a.s. si vyhradzuje právo na

Zostatok celkovej sumy musí byť uhradený do 14 dní pred príchodom.

potvrdení rezervácie. Storno poplatok bude účtovaný vo výške a za pod-

účtovanie storno poplatkov v súlade s platnými obchodnými pod-

Rezervácie prijaté menej ako 14 dní pred príchodom musia byť garan-

mienok uvedených nižšie:

mienkami. Výška storno poplatku bude evidovaná ako depozit (zľa-

tované platnou kreditnou kartou alebo musia byť ihneď uhradené na

45 - 21 dní pred príchodom 30% z objednaných služieb.

va vo výške storno poplatku) na ďalší kúpeľný pobyt zrealizovaný do

bankový účet SLKP, a.s.

20 - 14 dní pred príchodom 50% z objednaných služieb.

365 dní tým istým klientom. Ak klient nepríde na pobyt do 365 dní,

10.6. Bankové informácie

13 - 2 dni pred príchodom 75% z objednaných služieb.

SLKP a.s. si vyhradzuje právo ponechať zaplatený storno poplatok.

TATRA BANKA, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

2 dni pred príchodom a nenastúpenie na pobyt - 100% objednaných

9.7. Smrť hosťa

Slovenská republika

služieb.

V prípade, že klient zomrie pred príchodom na pobyt, SLKP, a.s. navráti

Konto: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. 2922728005/1100

9.2. Storno lehoty pre skupinové rezervácie:

v plnom rozsahu zaplatenú sumu za pobyt určeným príbuzným. Tak-

BIC: TATRSKBX, IBAN: SK52 1100 0000 00 29 2272 8005

Bezplatné stornovanie objednaných služieb je možné do 48 hodín po

tiež príbuzným klienta (manžel/manželka, rodičia, deti), ktorí mali prísť s

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.

potvrdení rezervácie. Storno poplatok bude účtovaný vo výške a za pod-

klientom na pobyt, nebudú účtované storno poplatky. Potvrdenie o úmrtí

IČO: 34144790, DIČ: 2020389668

mienok uvedených nižšie:

musí byť zaslané SLKP, a.s. V prípade smrti klienta počas pobytu SLKP,

59 - 30 dní pred príchodom 50% z objednaných služieb.

a.s. navráti v plnom rozsahu zaplatenú sumu za pobyt určeným príbuz-

29 - 14 dní pred príchodom 80% z objednaných služieb.

ným. Taktiež príbuzným klienta (manžel/ manželka, rodičia, deti), ktorí sú

13 dní pred príchodom a nenastúpenie na pobyt - 100% objednaných

s ním na pobyte, nebudú účtované storno poplatky.

služieb.

9.8. Zamietnutie cestovných víz

9.3. Nevyčerpané objednané služby

V prípade zamietnutých cestovných víz si SLKP, a.s. vyhradzuje právo úč-

Žiadna finančná náhrada sa neposkytuje v prípade nevyčerpaných slu-

tovať storno poplatok na základe platných obchodných podmienok. V

žieb alebo zmien objednaných služieb počas pobytu hosťa (napr. ubyto-

prípade, že klient predloží list o zamietnutí cestovných víz z ambasády

vanie, stravovanie, procedúry, transfery).

(nie z tretej strany) a po následnom prekontrolovaní SLKP, a.s. s ambasá-

9.4. Predčasný odchod

dou, nebude SLKP, a.s. účtovať storno poplatok.

V prípade predčasného odchodu SLKP, a.s. účtujú storno poplatok vo

9.9. Zmena mena klienta

výške 100% z nevyčerpaných objednaných služieb.

Pri individuálnych rezerváciách SLKP, a.s. akceptuje iba písomnú zmenu

9.5. Presun potvrdenej rezervácie

mena klienta, a to minimálne 7 dní pred nástupom na pobyt.

Všeobecné obchodné podmienky najdete na našej
internetovej stránke www.kupelesmrdaky.sk

SLKP, a.s. akceptuje presun potvrdených rezervácií len 1-krát bezplatne.
Bezplatný posun rezervácie je možný urobiť maximálne 21 dní pred pô-

10. Platobné podmienky

vodným dátumom príchodu hosťa. Cena pobytu bude zmenená podľa

10.1. Plná platba objednaných služieb musí byť uhradená 14 dní pred

platného cenníka okrem potvrdených rezervácií hlavnej a strednej sezó-

príchodom na bankový účet SLKP, a.s.

ny. SLKP, a.s. nevracia žiadny finančný rozdiel.

10.2. Bankové poplatky spojené s realizáciou platby si klient hradí sám.

SLPK, a.s. si vyhradzuje právo účtovať 65 EUR servisný poplatok za každý

10.3. V prípade, že platba nie je zrealizovaná pred príchodom klienta,

ďalší presun potvrdenej rezervácie. Zmena rezervácie musí byť uskutoč-

SLKP, a.s. si vyhradzujú právo na zrušenie rezervácie podľa storno pod-

nená najneskôr do 7 dní pred pôvodne objednaným a zarezervovaným

mienok.

dňom príchodu, opačnom prípade si SLKP, a.s. vyhradzujú právo účtovať

10.4. Rezervácie uskutočnené menej ako 14 dní pred príchodom musia

storno poplatok podľa aktuálnych storno podmienok (9.1 a 9.2).

byť garantované platnou platobnou kartou a môžu byť stornované bez
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Priamy spoj do Smrdák, autobusová stanica v Senici
Železničná stanica Kúty
Letisko Bratislava, Žilina, Brno, Viedeň

Prírodné liečebné kúpele Smrdáky
906 03 Smrdáky
Slovenská republika
Tel.: +421 34 695 9173
Fax: +421 34 657 5135
reservations.smr@spasmrdaky.sk
www.kupelesmrdaky.sk

ŽILINA

BRNO

TRNAVA

VIEDEŇ

VZDIALENOSTI
Bratislava
Banská Bystrica
Košice
Viedeň
Brno
Praha
Piešťany

80 km
220 km
400 km
120 km
90 km
300 km
60 km

