
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Platnosť pobytu je od 1.7.2021 do 30.9.2021, pri objednávke do 30.6.2021. 
 Pobyt na 4 noci / osoba 

Kúpeľný hotel KUBO 280 € 

Dependance Adam, Cyril, Diana, Maja 260 € 
 

Súčasťou pobytového balíka je: 

- Ubytovanie v dvojlôžkových izbách  

- Plná penzia – raňajky podávané formou bufetových stolov, obedy a večere formou 

servírovaného – vopred objednaného menu z 5 jedál 

- Vstupná konzultácia s kúpeľným lekárom 

- 2 liečebné procedúry za každú noc pobytu podľa predpisu kúpeľného lekára  

- 1 vstup do bazénov na každú noc pobytu podľa výberu (1 hodina vnútorný bazén alebo 

2 hodiny vonkajšie bazény) 

 

BONUSY: 

- Pitná kúra z prameňa HGL-3 a Valentína zadarmo 

- Zľavová karta Liptov Region Card zadarmo na vyžiadanie 

- Parkovanie zadarmo 

- Pripojenie na internet zadarmo  

- 10% zľava na zakúpené procedúry Gernétic s prírodnou Francúzkou kozmetikou  
 

Platnosť pobytu je od 1.7.2021 do 30.9.2021, pri objednávke do 30.6.2021. Počet pobytov je obmedzený. 
Pobyt sa začína obedom a končí raňajkami, v deň nástupu majú všetci klienti jednotnú stravu.  

Nástupné dni na pobyt: nedeľa a pondelok. Pobyt je možné predĺžiť, ale nie je možné ho skrátiť. 

BONUSY v rámci pobytu nie je možné vymeniť za inú službu, v prípade ich nečerpania nie je nárok na ich 

náhradu. Na pobyt sa nevzťahujú žiadne zľavy. Prihlásiť na pobyt sa môžete od 11.00 hod., ubytovanie je 

možné od 12.00 hod., v deň odchodu je potrebné uvoľniť izbu do 10.00 hod. 

 



 

 

 

 

 

 

VOLITEĽNÉ DOPLATKY: 

Neviete sa rozhodnúť pri výbere z jedálneho lístka? Pri plnej penzii formou bufetových stolov si jedlo 

skombinujete podľa Vašej chuti. Túto možnosť Vám ponúkame za doplatok 5 € na osobu a noc pobytu.  

Chcete si vychutnať nerušený pokoj? Objednajte si jednolôžkovú izbu v Dependance Adam, Cyril za 

doplatok 15 € osoba/noc, prípadne využite možnosť samostatného ubytovania v dvojlôžkovej izbe 

s neobsadeným lôžkom vo všetkých ostatných zariadeniach za doplatok 25 € na osobu a noc pobytu. 

Zdá sa Vám čas vyhradený na pobyt v bazénoch príliš krátky? Rozšírte svoj vstup do vonkajších bazénov 

na neobmedzený len za doplatok 8 € na osobu a noc pobytu. 

 

AJ NA TENTO POBYT MÔŽETE VYUŽIŤ REKREAČNÝ POUKAZ 

 

DETSKÉ CENY: 

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  

 

Daň z ubytovania podľa aktuálneho platného VZN (osoba od 14 rokov) nie je zahrnutá v cene a platí sa v deň nástupu na 

recepcii. Pobyt je oslobodený od DPH. Zľavy nie je možné kombinovať, pre klienta sa uplatňuje najvýhodnejšia zľava. 

Akýkoľvek nárok na zľavu je potrebné nahlásiť ešte pred platbou, ich spätné uplatnenie nie je možné. Ubytovacie 

zariadenie môže v individuálnych prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ako dohodnuté a potvrdené ubytovanie pri 

zachovaní jeho štandardu.  

KÚPELE LÚČKY a.s.  si vyhradzujú právo úpravy pobytov a cien. Cenník je platný len pre samoplatiacich klientov bez 

sprostredkovateľov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.:  00421 44 43 75 561, 00421 44 43 75 111, 00421 43 92 828 

recepcia@kupele-lucky.sk       kupele@kupele-lucky.sk      www.kupele-lucky.sk 

KÚPELE LÚČKY a.s. – držiteľ certifikátu radu ISO 9000,  KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky 530, 034 82  Lúčky 

 

 


