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Cenníky a balíky kúpeľov Aphrodite
Rajecké Teplice 2011

Tešíme sa z vášho rozhodnutia stráviť pobyt u nás.
Prajeme vám veľa pekných zážitkov a dokonalé uvoľnenie tela i duše v kúpeľoch Aphrodite Rajecké Teplice.
Management kúpeľov
Aphrodite Rajecké Teplice

Cenník ubytovania 2011
Cenník 2011 zahŕňa ceny ubytovania pre krátkodobé pobyty do 3 a 6 nocí a dlhodobé pobyty od 7 nocí.
K ubytovaniu v našich zariadeniach Vám odporúčame si zakúpiť ktorýkoľvek z našich atraktívnych balíkov Aphrodite.
Sezóna B
03.01.2011 – 20.04.2011
25.04.2011 – 30.06.2011
01.11.2011 – 25.12.2011

Ubytovacie zariadenie
Aphrodite****
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Dvojlôžková izba štandard
Apartmán
Prístelka

do 3 nocí

od 4 nocí

Sezóna A

01.07. 2011 – 31.10.2011
od 7 nocí

do 3 nocí

od 4 nocí

od 7 nocí

79 €
135 €
92 €
158 €
23 €

69 €
125 €
88 €
148 €
23 €

51 €
96 €
72 €
115 €
21 €

81 €
140€
97 €
165 €
25 €

75 €
132 €
92 €
155 €
24 €

59 €
106 €
75 €
122 €
22 €

48 €
66 €
136 €
118 €
20 €

41 €
59 €
126 €
111 €
20 €

31 €
46 €
100€
84 €
18 €

51 €
71 €
146 €
122 €
22 €

46 €
63 €
139 €
116 €
22 €

34 €
50 €
109 €
88 €
20 €

28 €
53 €
81 €
18 €

26 €
49 €
76 €
18 €

21 €
39 €
61 €
15 €

31 €
59 €
88 €
20 €

28 €
54 €
85 €
20 €

23 €
43 €
68 €
17 €

56 €
81 €
18 €

53 €
76 €
18 €

40 €
61 €
15 €

63 €
88 €
20 €

56 €
85 €
20 €

44 €
68 €
17 €

28 €
53€
18 €

26 €
49 €
18 €

21 €
39 €
15 €

31 €
59 €
20 €

28 €
54€
20 €

23 €
43 €
17 €

26 €
43 €
56 €
15 €

23 €
39 €
53 €
15 €

17 €
30 €
42 €
13 €

31 €
46 €
63 €
15 €

28 €
43 €
59 €
15 €

21 €
32 €
44 €
14 €

Veľká Fatra***
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Apartmán*
Apartmán** (nad barom)*
Prístelka
Villa Flóra***
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Apartmán*
Prístelka
Villa Margaréta***
Dvojlôžková izba
Apartmán*
Prístelka
Malá Fatra***
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Prístelka
Laura***
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Dvojlôžková izba typ LUX
Prístelka

Uvedené ceny sú platné za izbu a noc.									
 Raňajky v hodnote 7 € v hoteli Aphrodite, resp. v hodnote 5 € v ostatných zariadeniach sú poskytnuté grátis.
 Zvýhodnená cena ubytovania od 7 nocí platí pri súvislom pobyte.
 Izba štandard v hoteli Aphrodite **** je rozmerovo menšia
 Hostia ubytovaní v zariadeniach (Veľká Fatra***, Villa Flóra***, Villa Margaréta***, Malá Fatra***, Laura***) majú zvýhodnený
doplatok 13 € za Saunový svet a 7 € za Vodný svet.
 Pri pobyte od 3 nocí majú klienti ubytovaní v zariadeniach Veľká Fatra***, Villa Flóra***, Villa Margaréta***, Malá Fatra***,
Laura*** zdarma 1 vstup do Vodného sveta v trvaní 2 hodiny.
 Uvedené ceny a podmienky neplatia pre klientov s liečbou na návrh zdravotnej poisťovne.
* Hostia ubytovaní v Hoteli Aphrodite, v apartmánoch hotela Veľká Fatra, v apartmáne vo Vile Margaréte a Vile Flóre majú voľný vstup do Vodného sveta,
Saunového sveta a Fitness (neplatí pre klientov, ktorí majú pobyt na návrh zdravotnej poisťovne).
** apartmán sa nachádza nad nočným barom Škorpión.

Doplatok za stravu:
 Doplatok za večeru: 10 €/osoba/noc�
 	���������������������������
Doplatok za obed a večeru: 20 €/osoba/noc�
 	���������������������������
Doplatok za detskú večeru: 5 €/osoba/noc
 	���������������������������������
Doplatok za detský obed a večeru: 10 €/osoba/noc.
Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená. Aktuálny cenník nájdete na www.spa.sk .V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania.
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Balíky Aphrodite si môžete zakúpiť k ubytovaniu v našich zariadeniach.
(Ceny balíkov sú bez ubytovania.)

Balíky Aphrodite

RELAX
RELAX SPA SENSATION
Popis:
		
Dĺžka pobytu:
2 noci
3 noci
		
4 noci
		
5 nocí
		
		
6 nocí
		
7 nocí
		
		
8 nocí
		
		

Jedinečná kombinácia exkluzívnych procedúr a služieb rozmazná vaše telo, i dušu. Objavte luxus a zažite nezabudnuteľné chvíle
v kúpeľoch Aphrodite. Súčasťou balíka sú procedúry, večere a denne misa čerstvého ovocia.
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x oxygenoterapia, 1x vibrosauna, 1x uhličitý kúpeľ
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x oxygenoterapia, 1x vibrosauna, 1x uhličitý kúpeľ, 1x prístrojová
lymfodrenáž /30 min./, 1x celotelová exkluzívna masáž 45min.
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x oxygenoterapia, 1x vibrosauna, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./,
1x celotelová exkluzívna masáž /45 min./, 1x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x uhličitý kúpeľ
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x oxygenoterapia, 2x vibrosauna, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./,
1x celotelová exkluzívna masáž /45 min./, 1x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre /30 min./
20% zľava z ubytovania pri pobyte od nedele do piatku
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 2x oxygenoterapia, 2x vibrosauna, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./,
2x celotelová exkluzívna masáž /45 min./, 1x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre /30 min./
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 2x oxygenoterapia, 2x vibrosauna, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./,
2x celotelová exkluzívna masáž /45 min./, 2x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre
/30 min./, 1x podvodná masáž /20 min./
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 3x oxygenoterapia, 3x vibrosauna, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./,
2x celotelová exkluzívna masáž /45 min./, 2x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre
/30 min./, 1x podvodná masáž /30 min./

Pri pobyte 7 nocí a viac poskytujeme super bonus: 1x vaňa ATLANTIS + AROMATERAPIA
Cena balíka: 45,- € /�������������
osoba/noc			
*Aphrodite: 39,- € /���������
osoba/noc
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra

RELAX EXCLUSIVE
Popis:

Doprajte oddych a uvoľnenie vášmu telu. Pôsobením rôznych typov masáží sa odstráni únava a napätie, a vy znovu nájdete stratenú
energiu. Program zahŕňa relaxačné procedúry a večere.							
Dĺžka pobytu:								
2 noci
1x Saunový svet, 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./		
3 noci
1x Saunový svet, 1x Vodný svet, 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná
masáž chodidiel /30 min./					
4 noci
1x Saunový svet, 2x Vodný svet, 1x Whirlpool + masážna posteľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./,
1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./		
5 nocí
20% zľava z ubytovania pri pobyte od nedele do piatku
						
2x Saunový svet, 2x Vodný svet, 1x Biarritz, 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./,
1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./		
6 nocí
2x Saunový svet, 2x Vodný svet, 1x Biarritz, 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./,
1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./			
7 nocí
2x Saunový svet, 3x Vodný svet, 1x Biarritz, 1x perličkový olejový kúpeľ, 2x klasická masáž /30 min./, 1x aroma olejová masáž /30 min./,
1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./		
8 nocí
2x Saunový svet, 4x Vodný svet, 1x Whirlpool + masážna posteľ, 1x perličkový olejový kúpeľ, 2x klasická masáž /30 min./, 1x aroma
olejová masáž /30 min./, 2x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./
			
Pri pobyte 7 nocí a viac poskytujeme super bonus: 1x vaňa ATLANTIS + AROMATERAPIA 					
			
Cena balíka: 31,- € /�������������
osoba/noc			
*Aphrodite: 25,- € /���������
osoba/noc
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra

RELAX CLASSIC
Popis:

Špeciálne navrhnuté zloženie procedúr napomáhajúce obnoveniu vašej telesnej a duševnej rovnováhy.
Program zahŕňa relaxačné procedúry a večere.							
Dĺžka pobytu:								
2 noci
1x Saunový svet, 1x Vodný svet, 1x klasická masáž /30 min./, 1x Whirlpool + masážna posteľ			
3 noci
1x Saunový svet, 2x Vodný svet, 1x klasická masáž /30 min./, 1x Biarritz, 1x Whirlpool + masážna posteľ		
4 noci
1x Saunový svet, 3x Vodný svet, 1x klasická masáž /30 min./, 1x Biarritz, 2x Whirlpool + masážna posteľ		
5 nocí
20% zľava z ubytovania pri pobyte od nedele do piatku
						
2x Saunový svet, 3x Vodný svet, 2x klasická masáž /30 min./, 1x Biarritz, 2x Whirlpool + masážna posteľ		
6 nocí
2x Saunový svet, 4x Vodný svet, 2x klasická masáž /30 min./, 2x Biarritz, 2x Whirlpool + masážna posteľ 		
7 nocí
2x Saunový svet, 5x Vodný svet, 2x klasická masáž /30 min./, 2x Biarritz, 3x Whirlpool + masážna posteľ		
8
nocí
		2x Saunový svet, 6x Vodný svet, 3x klasická masáž /30 min./, 2x Biarritz, 3x Whirlpool + masážna posteľ

Pri
pobyte 7 nocí a viac poskytujeme super bonus: 1x vaňa ATLANTIS + AROMATERAPIA 					
			
Cena balíka: 27,- € /��������������
osoba/noc		
*Aphrodite: 20,- € /���������
osoba/noc
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
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Balíky Aphrodite si môžete zakúpiť k ubytovaniu v našich zariadeniach.
(Ceny balíkov sú bez ubytovania.)

SENIOR VITAL
Popis:

Podporte svoj aktívny prístup k životu a zdraviu, načerpajte novú silu a vitalitu v luxusnom prostredí kúpeľov Aphrodite.
Pobyt si môžu zakúpiť osoby od 60 rokov.
Termín:
7 nocí
					
Pobyt zahŕňa: ubytovanie s polpenziou - znížená stravná jednotka, možnosť dokúpenia si klasickej polpenzie za 4 €/osoba/deň,
		
7x vodný svet, 2x klasická masáž 15 minút
Hotel Malá Fatra, Villa Flóra, Villa Margaréta:
Cena od: 191,60 € / osoba/pobyt
Cena je uvedená za osobu a pobyt pri ubytovaní na dvojlôžkovej izbe.
Hotel Veľká Fatra: 				
Cena od: 219,60 €/ osoba / pobyt
Cena je uvedená za osobu a pobyt pri ubytovaní na dvojlôžkovej izbe.
Hotel Aphrodite **: 				

Cena od 247,60 € / osoba / pobyt

* z tohto balíčka neposkytujeme cestovným kanceláriám províziu
** v cene nie je zahrnutý voľný vstup do vodného sveta, saunového sveta a fitness

MEDICAL

		

LIEČEBNÝ BALÍK

Popis:

Naši špecialisti, procedúry a liečivá voda v kúpeľoch Aphrodite vám pomôžu zlepšiť zdravotný stav (pozri indikácie).
Balík s obedom a večerou, 1 lekárskou prehliadkou a 3 procedúrami denne (určí lekár pri vstupnej prehliadke).		
Termín:
Minimálne týždeň, odporúčané obdobie na zlepšenie zdravotného stavu je trojtýždňový pobyt.					
										
Cena balíka: 40,- € /���������������
osoba/noc					
*Aphrodite: 40,- € /���������
osoba/noc
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
		

LIEČEBNÝ BALÍK MINI

Popis:

Časovo menej náročná alternatíva liečebného pobytu, ktorá vám umožní venovať sa popri liečebnom procese aj ďalším aktivitám.
Balík s večerou, 1 lekárskou prehliadkou a 2 procedúrami denne (určí lekár pri vstupnej prehliadke).
Termín:
Minimálne týždeň, odporúčané obdobie na zlepšenie zdravotného stavu je trojtýždňový pobyt.					
				
Cena balíka: 27,- € /���������������
osoba/noc					
*Aphrodite: 27,- € /���������
osoba/noc
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra

		

Wellness special
ANTI-AGE EXCLUSIVE

Popis:
Čas nevieme spomaliť, starnutie áno. Odborníkmi zostavený balík obsahuje špeciálne procedúry a stravu zameranú na spomalenie
		
príznakov starnutia. Omladnite s Aphrodite a dostanete navyše každý deň misu čerstvého ovocia. Balík zahŕňa stravu formou plnej penzie.
Termín:
5 nocí, 7 nocí
									
Program Anti-age exclusive na 5 nocí:
		
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x oxygenoterapia, 1x vibrosauna, 2x lymfodrenáž tváre a dekoltu /30 min./,
		
1x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x laserová biostimulácia, 1x špeciálne exkluzívne pleťové ošetrenie��
		
20% zľava z ubytovania pri pobyte od nedele do piatku
Cena balíka :

302,- € /osoba/pobyt			

*Aphrodite: 272,- € /osoba/pobyt

Program Anti-age exclusive na 7 nocí:
		
voľný vstup do vodného sveta, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x oxygenoterapia, 2x vibrosauna, 2x lymfodrenáž tváre a dekoltu /30 min./,
		
2x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 3x laserová biostimulácia, 1x masáž Aphrodite beauty /30 min./,
		
1x špeciálne exkluzívne pleťové ošetrenie��
Cena balíka : 428,- € /osoba/pobyt			
*Aphrodite: 389,- € /osoba/pobyt
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
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Balíky Aphrodite si môžete zakúpiť k ubytovaniu v našich zariadeniach.
(Ceny balíkov sú bez ubytovania.)

APHRODITE LOVE EXCLUSIVE
Popis:

Pripravili sme pre vás a vášho partnera dni plné romantiky. Exkluzívne služby a spoločné romantické okamihy vo
vás zanechajú nezabudnuteľné dojmy. Balík s večerou (1x romantická večera v reštaurácii KD Aphrodite,
1x romantická večera v reštaurácii Rybárska bašta, 2x večera).
Termín:
4 noci
									
Kozmetické procedúry/pár: 2x kompletné kozmetické ošetrenie podľa potrieb pleti���	�� 		
Relaxačné procedúry/pár:
2x Saunový svet, 2x Vodný svet, 1x romantický whirlpoolový kúpeľ s perlivým vínom,
1x romantická masáž lávovými kameňmi pre dvoch /45 min./,
2x perličkový olejový kúpeľ, 1 x romantická aroma olejová masáž pre dvoch /30 min./ 			
				
Cena balíka: 335,- € /pár/pobyt			
*Aphrodite: 299,- € /pár/pobyt
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
					
					
Príplatok pri predĺžení balíka na 5 nocí: 20,- € /����
pár
										
Pre cestovné kancelárie sa z balíka Aphrodite love exclusive neposkytuje provízia.

balík FIT & SLIM (redukčný)
Popis:		���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Rozhodnite sa pre zdravý životný štýl a osvojte si zdravé stravovacie návyky. Kombinácia špeciálnych pohybových aktivít a
		
zloženia relaxačných procedúr vám pomôže upraviť hmotnosť a spraviť niečo pre svoje telo, i dušu.�
Termín: 		
7 nocí
												
Zloženie procedúr:
5x vodný svet, voľný vstup do fitness, 7x cvičenie s fyzioterapeutom /aquagymnastika, nordic walking, cvičenie na
			
fitloptách,.../, doplnkové procedúry – saunový svet, manuálna lymfodrenáž 30 min., uhličitý kúpeľ, oxygenoterapia,
			
vacuwell, vibrosauna, podvodná masáž, kyslíková mezoterapia /telo/, zoštíhľujúci zábal Aphrodite
			
- vhodné zloženie procedúr odporučí lekár
Konzultácie:		
vstupná konzultácia s lekárom, konzultácia s odborníkom na výživu
Kozmetické procedúry: 1x zjemňujúci peeling celého tela, 1x anticelulitídne bandáže tela
Stravovanie:		
plná penzia - racionálna strava, pitný režim, denne misa čerstvého ovocia
Cena balíka: 451,- € /osoba/pobyt						
*Aphrodite: 401,- € /osoba/pobyt
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
		

Antistresový balík

Popis:

Určený pre dámy aj pánov, ktorí sa potrebujú odreagovať od každodenného stresu a načerpať pozitívnu energiu
prostredníctvom relaxačných a kozmetických procedúr. Stravovanie formou večere.
Termín:
5 nocí
									
Relaxačné procedúry:
2x Saunový svet, 3x Vodný svet, 1x antistresová masáž tváre lávovými kameňmi /30 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./,
1x aroma olejová masáž /30 min./
Kozmetické procedúry: 1x čokoládový zábal tela, 1x relaxačné ošetrenie pleti kombináciou aromatických olejov			
	�������
							
Možnosť
konzultácie
pri
aplikácii
kozmetických procedúr podľa vašich predstáv. Možnosť využitia harmonizačných cvičení.
				
Kadernícke služby  pre dámy aj pánov: Umývanie vlasov, masáž hlavy s aplikáciou vlasovej vody podľa typu pokožky, vitamínový zábal, styling.
Cena balíka: 219,- € /osoba/pobyt						
*Aphrodite: 178,- € /osoba/pobyt
20% zľava z ubytovania pri pobyte od nedele do piatku
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
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Balíky Aphrodite si môžete zakúpiť k ubytovaniu v našich zariadeniach.
(Ceny balíkov sú bez ubytovania.)

VÍKENDOVÉ BALÍKY
víkendové balíky
Popis:
Víkendový program relaxačných procedúr na dočerpanie pozitívnej energie.				
Termín:
štvrtok-nedeľa, resp. piatok-nedeľa
							
Aphrodite víkend
Cena balíka: 58,- € /osoba/pobyt
*Aphrodite: 27,- € /osoba/pobyt				
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1x Vodný svet, 2x
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
Saunový svet, 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x Whirlpool + masážna posteľ
								
Beauty Vital
Cena balíka: 64,- € /osoba/pobyt
*Aphrodite: 40,- € /osoba/pobyt				
1x Saunový svet, 1x Vodný svet, 1x Vacu well, 1x vibrosauna, 1x peeling na rozžiarenie pleti,
1x kaviárová vyhladzujúca masáž , voľný vstup do fitness .
Romantik víkend**

Cena balíka: 106,- € /pár/pobyt
*Aphrodite: 81,- € /pár/pobyt
Služby pre pár: 2x Saunový svet, 2x Whirlpool + 1x perlivé víno, 1x romantická masáž pre dvoch /30 min./,
1x romantická večera pre dvoch v reštaurácii Rybárska Bašta

Anti-age víkend
Cena balíka: 96,- € /osoba/pobyt
*Aphrodite: 78,- € /osoba/pobyt
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1x Vodný svet, 1x Saunový svet, 1x exkluzívna celotelová masáž /45 min./, 1x uhličitý kúpeľ, 1x kyslíková mezoterapia
tváre a�����������������������������������������������������
dekoltu /30 min./, 1x laserová biostimulácia							
Rezervovanie víkendových pobytov je možné najskôr 3 týždne pred požadovaným termínom.				
Víkendové balíky si môžete zakúpiť k ubytovaniu počas celého týždňa.
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
** Pre cestovné kancelárie sa z balíka Romantik víkend neposkytuje provízia.

		

			

Popis:
Termín:

Beauty a harmony
Beauty intensive

Určený pre ženy, ktoré majú záujem za 5 nocí intenzívne zlepšiť svoj zovňajšok prostredníctvom
relaxačných a kozmetických procedúr. Stravovanie formou večere.					
5 nocí									

Program Beauty Intensive na 5 nocí:
								
Kozmetické procedúry: Pleťové rituály: odborná konzultácia, 1x ultrazvukový peeling a dočistenie pleti, 1x
����������������������������
relaxačná pleťová masáž��,
			����������������������������������������������������������������������������������������������������
1x hydratačná maska s morským extraktom a riasami���������������������������������������������������
, 1x
�������������������������������������������������
exkluzívne prístrojové ošetrenie - hydradermia
			
Telové rituály: 1x zjemňujúci peeling, 1x minerálny bahenný zábal
Relaxačné procedúry:   1x Saunový svet, 1x Vodný svet, 1x oxygenoterapia, 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./,
			
1x vibrosauna, 1x manikúra, 1x pedikúra								
			
Aqua gymnastika /po - pia 9.00 - 9.20/ + fitness - voľný vstup				
Kadernícke služby:
Umývanie vlasov, masáž hlavy s aplikáciou vlasovej vody podľa typu pokožky, vitamínový zábal, styling			
										
Cena balíka: 319,- € /osoba/pobyt			
*Aphrodite: 286,- € /osoba/pobyt					
				
20% zľava z ubytovania pri pobyte od nedele do piatku
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
Odporúčame vám vopred si priobjednať konzultáciu stravy s naším odborníkom. 						
		

BEAUTY ANTICELUlitídny program
Popis:

Profesionálne navrhnutý balík vám pomôže v boji proti celulitíde a náš fitness tréner vás naučí, ako sa správne starať
o svoje telo. Stravovanie formou večere.									
Termín:
5 nocí
											
Program Beauty Anticellu na 5 nocí:
										
Zloženie procedúr:
1x manuálna lymfodrenáž tela /30 min./, 2x Vacu well, 2x vibrosauna, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./, 		
1x podvodná masáž /20 min./ 1x Saunový svet, 2x Vodný svet, 1x fitness tréner + vypracovanie špeciálnej zostavy cvikov
zameranej proti celulitíde, 					
Aqua gymnastika /po - pia 9.00 - 9.20/ + fitness - voľný vstup,				
Kozmetické procedúry:

1x zjemňujúci peeling celého tela, 1x anticelulitídne bandáže tela, 1x spevňujúci bahenný zábal

Cena balíka: 262,- € /osoba/pobyt			

*Aphrodite: 225,- € /osoba/pobyt

20% zľava z ubytovania pri pobyte od nedele do piatku
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Balíky Aphrodite si môžete zakúpiť k ubytovaniu v našich zariadeniach.
(Ceny balíkov sú bez ubytovania.)

* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
K balíku je možné vopred si objednať konzultáciu stravy s naším odborníkom, lekárske vyšetrenie.

KOZMETICKÉ OŠETRENIE

Popis:		
Exkluzívne, prípadne klasické ošetrenie, ktoré môže byť zamerané na starostlivosť o tvár alebo telo na základe doporučenia 		
		
kozmetičky a potrieb vašej pleti.
							
Harmony
Cena balíka: 79,- € /osoba/ošetrenie			
*Aphrodite: 79,- € /osoba/ošetrenie				
1x zjemňujúci peeling celého tela, 1x exkluzívny čokoládový zábal, 1x exkluzívne prístrojové ošetrenie pleti a dekoltu - hydradermia
				
Exclusive
Cena ošetrenia: 38,- € /osoba/ošetrenie			
*Aphrodite: 38,- € /osoba/ošetrenie		
		
1x exkluzívne kompletné liftingové ošetrenie na omladenie pleti a dekoltu
			
Classic
Cena ošetrenia: 24- € /osoba/ošetrenie			
*Aphrodite: 24- € /osoba/ošetrenie
		
1x kompletné ošetrenie prispôsobené potrebám pleti a dekoltu
												
Kozmetické ošetrenie je možné vopred objednať ku akémukoľvek pobytu.
* cena platí pre klientov ubytovaných v hoteli Aphrodite, apartmánoch hotela Veľká Fatra, Villy Margaréta a Villy Flóra
Pre cestovné kancelárie z týchto balíčkov neposkytujeme províziu.

GOLF PARK RAJEC
Ponúkame možnosť zabezpečiť hru golfu v Golf Parku Rajec.
O možnostiach zliav pre ubytovaných hostí sa informujte na recepciách hotelov a obchodnom oddelení.

TRANSPORT
Zabezpečujeme transport na všetky dostupné letiská (ZA, BA, Viedeň...)
Viac info a cenník nájdete na www.spa.sk

DAY SPA BALÍKY
Informáciu o aktuálnej ponuke DAY SPA balíkov nájdete na www.spa.sk, alebo v cenníkoch procedúr.

BIZNIS PRODUKTY
Doprajte svojim zamestnancom možnosť načerpať pozitívnu energiu.
TOP MANAGEMANT								
Motivujte svojich zamestnancov získaním pobytu v Rajeckých Tepliciach.							
Kontaktujte obchodné oddelenie kúpeľov, kde si dohodnete špeciálne podmienky s možnosťami zaujímavých zliav.				
												
REKONDIČNÉ POBYTY								
V			
rámci regenerácie a motivácie vašich zamestnancov vám ponúkame možnosť absolvovania rekondičných pobytov v exkluzívnych kúpeľoch za výhodné ceny.

CLIENT CARD
Client card									
Držiteľom Client card sa môžete stať pri objednaní tretieho pobytu za obdobie súčasného a dvoch predchádzajúcich rokov s minimálnou dĺžkou každého
pobytu 4 noci.
Bližšie informácie o zľavách a výhodách pre držiteľov Client card si môžete pozrieť na stránke www.spa.sk.				

ZĽAVY APHRODITE
Popri už zľavnených cenách za ubytovanie od 4 a 7 nocí vám ponúkame možnosť využiť nasledovné zľavy:			
													
 zvýhodnené ceny procedúr v kúpeľoch Aphrodite pre všetkých klientov ubytovaných v zariadeniach kúpeľov /Vodný a Saunový svet, balíky
procedúr/									
 20% zľava* z ubytovania, pri ubytovaní od nedele do piatku a zakúpení balíka určeného

pobyte									

na 5 nocí. Zľavu nie je možné využiť pri kratšom ani dlhšom

 klienti ubytovaní vo všetkých našich zariadeniach majú zdarma 1 vstup do Vodného sveta v trvaní 2 hodiny /platí pri pobyte od 3 nocí/

								
zľava z konzumácie v reštaurácii Rybárska Bašta pre všetkých klientov ubytovaných v zariadeniach kúpeľov

 10%
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Venujte prosím pozornosť týmto informáciám,
ktoré vám pomôžu vybrať si ten najvhodnejší produkt kúpeľov Aphrodite Rajecké Teplice.
									

Pri rozhodovaní odporúčame postupovať nasledovne:								
									
1. prvoradé je vybrať si charakter vášho pobytu. Balíky sú rozdelené na Relax /relaxačné pobyty/, Medical /liečebné pobyty s lekárskou prehliadkou/, Wellness special /relaxačné pobyty so špeciálnym zameraním/, Beauty a Harmony /pobyty zamerané na skrášlenie/ 			
												
2. v tabuľke cien si môžete vybrať z viacerých ubytovacích zariadení. Pod cenami ubytovania sú uvedené dôležité vysvetlivky			
													
3. rezervácia víkendových pobytov je možná najskôr 3 týždne pred požadovaným termínom						
							
4. nezabudnite si pozrieť aj možnosti zaujímavých zliav								
									
5. všeobecne odporúčame zakúpenie balíka procedúr k ubytovaniu už pri zaslaní objednávky, aby sa vám nestalo, že vami žiadaný balík alebo
procedúry už nebude možné objednať na mieste. Veľká časť balíkov a procedúr je ponúkaná iba na rezerváciu vopred				
										
6. predbežnú rezerváciu je možné urobiť telefonicky, alebo prostredníctvom našej stránky www.spa.sk					
			
7. najkompletnejšie a najaktuálnejšie informácie o procedúrach, hoteloch, či voľnom čase nájdete na web stránke www.spa.sk			
					
8. v prípade firemného pobytu alebo špeciálnych požiadaviek prosím kontaktujte obchodné oddelenie, ktoré vám ochotne poradí			
					
9. ak sa stretnete pri vybavovaní pobytu alebo počas pobytu s problémom, budeme radi, ak nás budete informovať a pomôžete nám tak ešte viac
skvalitniť naše služby /postrehy môžete posielať na e-mail: spa@spa.sk/

KONTAKTY:
Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a. s.
ul. Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice, SLOVAKIA

Tel.: +421/41/5494 256-7

Fax: +421/41/5493 674
E-mail: spa@spa.sk

Mobil: +421/905/861 384

www.spa.sk
IČO: 316 422 84
Bankové spojenie: ČSOB, Žilina

IČ DPH: SK2020450784
Číslo účtu EUR: 4008818091/7500

