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Ponuka na  rekondičné pobyty na rok 2020 
 

KÚPELE LÚČKY patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Ležia v tichej, 

horskej, na juhu otvorenej doline pod úbočím Choča /1611 m vysoký/, na 

rozhraní Oravy a Liptova, v nadmorskej výške 621 m. Charakter okolia 

a nadmorská výška zaraďujú Lúčky do klimatickej oblasti tatranských 

horských pásiem. Ostatné pohoria, okolité ihličnaté lesy a horské lúky tvoria 

malebné okolie kúpeľov.  

  

  1/  CENOVÁ PONUKA: 

       

CENA  -  osoba/noc  – KH Kubo***, Dependance Liptov***KH Choč***:                                                                                                         

na 1 noc           55 Eur  
 

- osoba/noc  –  Dependance  Maja***, Cyril***, Diana***, Adam***:   

na 1 noc        50 Eur  

                                                                                   
 Cenová ponuka je platná pri objednávkach pobytov pre 15 a viac zamestnancov 

                                                                        
Dĺžku pobytu je možné upraviť podľa individuálnych požiadaviek. 

Rekondičné pobyty  sú oslobodené od DPH.  

Daň z ubytovania podľa platného VZN 1,00 Eur  osoba/deň nie je zahrnutá v cene  a platí sa 

osobitne pri nástupe. 

 

Pre rodinných príslušníkov / manžel, manželka, deti od 12 rokov/ platí tento cenník.  
Dieťa do 18 mesiacov vrátane – zadarmo, bez nároku na lôžko a stravu, vstup do bazénov podľa 

pobytu dospelej osoby, s ktorou je dieťa na pobyte  

Dieťa od 18 mesiacov do 5 rokov vrátane - 15 € s DPH na noc bez nároku na lôžko, strava a 

vstup do bazénov podľa pobytu dospelej osoby, s ktorou je dieťa na pobyte.  

Dieťa od 6 do 12 rokov vrátane  - liečebný pobyt Junior, 45 € s DPH na noc (plná penzia, 

1x liečebná procedúra na noc a 1x vstup do bazénov na noc).  

Doplatok za apartmán je 20 € osoba/noc. Doplatok za jednolôžkovú izbu v Dependance 

Adam, Cyril je 15 € osoba/noc. Doplatok za neobsadené lôžko  

v dvojlôžkovej izbe vo všetkých ostatných zariadeniach alebo v jednolôžkovej izbe  

v Dependance Liptov je 25 € osoba/noc. 

 

Cena zahŕňa:  

- ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom podľa voľných kapacít, 

- plnú penziu formou bufetových stolov  

- vstupnú lekársku prehliadku (zdravotná starostlivosť je zabezpečená 24 hodín), 

-    2 procedúry v priemere na prenocovanie podľa odporučenia resp. ordinácie lekára  

- 1 vstup na prenocovanie  do bazénov podľa výberu – vonkajšie na 2 hod. alebo 

vnútorný bazén na 1 hodinu 
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- 1 x za pobyt vstup do vitálneho sveta pri pobyte minimálne na 5 nocí  

- 1x za pobyt kardiofitness na 1 hod.  

 

2/   ROZSAH POSKYTOVANÝCH LIEČEBNÝCH PROCEDÚR V RÁMCI 

REKONDIČNÉHO POBYTU 
 

Podľa právoplatného rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva 

Slovenskej republiky sú prírodné liečebné kúpele zamerané na liečbu indikačných skupín: 

 

- Ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť 

I.        Onkologické choroby 

III.        Choroby tráviaceho ústrojenstva 

IV.        Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou 

V.        Netuberkulózne choroby dýchacích ciest 

VI.        Nervové choroby 

VII.        Choroby pohybového ústrojenstva 

XI.         Ženské choroby  - pooperačné stavy, liečba neplodnosti a iné 

XII.        Choroby z povolania – indikačné skupiny -  3,4,8 

Podporná liečba a prevencia osteoporózy 

 

KÚPELE LÚČKY majú svoju vlastnú gynekologickú ambulanciu a ambulanciu 

fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 
 

Všetky procedúry sú sústredené v   BALNEOCENTRE ktorý je spojený s Kúpeľným hotelom 

Choč a Dependance Liptov vykurovanou spojovacou chodbou.  

 

 

3/    ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB 
  
UBYTOVANIE 

Ubytovacie zariadenie – Kúpeľný hotel Choč ***, Dependance Liptov***sa nachádza         

v mieste , kde sa nenachádzajú rušivé komunikácie. Izby sú dvojposteľové  a trojposteľové 

s WC a sprchovacím kútom. Izby sú vybavené telefónom ,  TV SAT,  chladničkou, 

pripojením na internet. Dependance Liptov je prepojený s KH Choč spojovacou chodbou. 

V ubytovacom zariadení Kúpeľný hotel Choč sa nachádza jedáleň, kinosála, denný bar, 

espresso, lyžiareň, spoločenská miestnosť – zasadačka. 

     - Dependance Maja***, Adam***, Cyril***sú zrekonštruované ubytovacie 

zariadenia vzdialené od KH Choč  cca 100m - 250 m s dvojposteľovými izbami              

so sociálnym zariadením na izbe. Izby sú vybavené telefónom,  chladničkou, TV SAT, 

pripojením na internet. 

 - Dependance Diana*** - zariadenie v prevádzke od r. 2016,  izby sú dvojposteľové 

s vlastným sociálnym zariadením na izbe. Sú vybavené telefónom, TV SAT, chladničkou, 

pripojením na internet.  
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- Kúpeľný hotel Kubo*** - novopostavený hotel v roku 2018 vzdialený cca 200 m 

od hlavnej budovy Choč. Izby sú dvojposteľové s vlastným sociálnym zariadením na izbe 

s možnosťou prepojenia dvoch izieb. Sú vybavené telefónom, TV SAT, chladničkou, 

pripojením na internet. V hoteli sa nachádza recepcia, lobby bar, detský kútik, jedáleň, 

úschovňa bicyklov a lyžiareň.  

 

STRAVA 

Strava sa podáva 3 x denne formou bufetových stolov v KH Choč, začiatok obedom a koniec 

raňajkami. 

 

 

ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE VYŽITIE  

 

KÚPELE LÚČKY ponúkajú svojim klientom kultúrne vyžitie. V kinosále Kúpeľného hotela 

Choč***  sa konajú koncerty ľudovej hudby, divadelné predstavenia, rôzne semináre, besedy a 

odborné prednášky. Zabudnúť nemožno ani na tanečné rehabilitácie v Kúpeľnej dvorane, ktoré 

sú medzi klientmi veľmi vyhľadávané. V areáli je možné vidieť umelecké diela sochársko-

maliarskych sympózií, ktoré sa konali v kúpeľoch od roku 1998 a klientom spríjemňujú ich 

návštevu. Novou dominantou v kúpeľnom parku je Lavička vďaky a prianí, ktorú klienti nájdu 

v blízkosti Kúpeľného hotela Choč.   

Okrem kultúrneho života kúpele ponúkajú aj možnosť zašportovať si. Priamo cez kúpele vedú 

značkované cyklotrasy. Okolie ponúka veľa možností  na turistiku – napríklad výstup na Veľký 

Choč (1611 m) alebo blízky Starhrad. V zime je k dispozícii bezplatná lyžiareň s ozón-

generátorom v KH Choč  a v KH Kubo. Neďaleko sa nachádzajú  známe skiparky: Malinô Brdo 

Ružomberok – vzdialený 14 km od Lúčok a Jasná Chopok – vzdialený cca 30 km. Klienti si 

môžu zahrať stolný tenis, biliard, bowling, tenis, či zacvičiť si v Kardiofitness.   

Počas celého roka je vďaka modernému BALNEOCENTRU možné kúpiť si ďalšie procedúry 

ako napr. masáž lávovými kameňmi, reflexná masáž chodidiel, ušné sviečky, telové sviečky, 

medovú masáž, thajskú masáž, procedúry s francúzskou kozmetikou Gernetic atď. Celoročne 

je otvorený  AQUA-VITAL Park, ktorý poskytuje unikátne spojenie liečivej minerálnej 

termálnej vody a nádhernej liptovskej prírody. Jeho súčasťou je taktiež vnútorný a vonkajší 

vitálny saunový svet. 

Priamo v kúpeľoch sa nachádza knižnica,  Denný bar, Espresso, Snack bar,  Vital  Cafe, 

kadernícky a kozmetický salón, predajne suvenírov. 

Pre hostí sa pravidelne organizujú výlety do blízkeho aj vzdialeného okolia  - Demänovské 

jaskyne, Vlkolínec – skanzen UNESCO, Oravský hrad, plavba plťou popod Oravský hrad, 

keltská osada Havránok, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline,  zájazdy do Jablonky a Nového 

Targu v Poľsku, Štrbské pleso a podobne. 

 

 

 

 


