REKONŠTRUKCIA BAZÉNA V HEALTH SPA RESORT THERMIA
PALACE 5* A ČIASTOČNÁ REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV V IRMA
HEALTH SPA 2018 - 2019
V prospech zvýšenia kvality služieb a spokojnosti hostí, SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ
KÚPELE PIEŠŤANY a.s., postupne investujú do renovácie a modernizácie svojich
priestorov a zariadení.
Po kompletnej rekonštrukcii hotela Health Spa Resort Thermia Palace 5* spolu s
kúpeľným domom Irma Health Spa, ktorá prebehla v roku 2006 bude od 22.10. 2018
prebiehať kompletná rekonštrukcia bazénu v hoteli Thermia Palace a čiastočná
rekonštrukcia priestorov v Irma Health Spa. Dokončenie prác je naplánované na
31.3. 2019. Výsledkom tejto renovácie bude nový vnútorný bazén a vynovený
vonkajší bazén hotela, ktoré poskytnú hosťom Thermia Palace nový rozmer
pohodlia a zavŕšia tým niekoľkoročnú snahu Kúpeľov Piešťany o vybudovanie
špičkového wellness zariadenia v spojení s 5* hotelovým komplexom.
Ďalším prínosom rekonštrukcie bude rozšírenie ubytovacej časti hotela Thermia
Palace o niekoľko nových izieb.
Rekonštrukcia bude spojená s odstávkou bazéna, sauny a fitness centra v kúpeľnom
dome Irma, avšak pre hostí hotela Thermia Palace bude zabezpečený neobmedzený
vstup do najväčšieho vodného komplexu na Kúpeľnom ostrove - Vodného a
Saunového sveta v hoteli Esplanade, kde budú mať k dispozícii vnútorný a vonkajší
bazén s vírivkami s teplotou vody 33 °C, ako i sauny a oddychovú zónu. Hostia hotela
Thermia Palace budú môcť taktiež počas rekonštrukcie využívať moderné fitness
centrum v Balnea Health Spa o rozlohe 300 m2 spolu s rekreačným bazénom,
bazénom s vodnými bicyklami, so saunami a tepidáriom. Hostia budú mať tak
jedinečnú možnosť využívať tie najlepšie služby ponúkané na Kúpeľnom ostrove.
Veríme, že plánovaná renovácia sa u hostí stretne s pochopením a zároveň uvítajú
možnosť vyskúšať aj naše wellness zariadenie na kúpeľnom ostrove v hoteli
Esplanade.
Oceníme, ak nám klienti zachovajú priazeň aj v období renovácie a už teraz sa
tešíme, že ich budeme môcť na jar 2019 privítať v našom novom wellness centre.
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