
 

 

 

 

 

 
 

Cena na 1 osobu / noc v € 1.1.2021 – 30.04.2021* 
Ubytovacia kategória Jednolôžková izba Dvojlôžková izba 

Apartmán  102 77 
Kúpeľný hotel Choč***, Dependance Liptov  83 58 
Kúpeľný hotel Kubo*** 81 56 
Dependance Adam, Cyril, Diana, Maja 78 53 

* Neplatí na termín od 31.3.2021 do 7.4.2021 
Cena zahŕňa:  
ubytovanie, polpenziu, lekársku konzultáciu, 1 liečebnú procedúru denne, 1 vstup do bazénov denne podľa výberu (1 
hodina vnútorný bazén alebo 2 hodiny vonkajšie bazény). Raňajky a večere sú formou bufetových stolov. Možnosť 
dokúpenia obeda alebo obedového balíčka. Procedúry sa podávajú aj vo večerných hodinách.  
Detské ceny: 
Dieťa do 5 rokov vrátane zadarmo so stravou , bez nároku na lôžko, 1 vstup do bazénov denne podľa výberu (2 hod. 
vonkajšie/1 hod. vnútorný) 
Dieťa od 6 do 12 rokov vrátane - zľava 20 % z ceny pobytu, s vaňovými procedúrami a soľnou jaskyňou 
Bonus: 
Zadarmo regionálna zľavová karta Liptov Region Card 
Zadarmo odvoz na lyžiarsky svah – Skibusmi (Jasná Nízke Tatry) v termínoch, keď nebude premávať Skibus bude 
zabezpečená doprava podľa aktuálneho cenníka za dopravu 
Zadarmo využívanie služieb lyžiarne s možnosťou úschovy lyží, sušenia a dezinfekcie lyžiarok 
Zadarmo 1 vstup do vitálneho sveta za pobyt pri ubytovaní  na 5 a viac nocí pre osoby nad 14 rokov  
Bezplatné pripojenie na internet, bezplatné parkovanie 
Zľavy vo vybraných lyžiarskych strediskách 
 
 
 
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 
ponúknu klientovi aj iné ako dohodnuté a potvrdené ubytovanie pri zachovaní jeho štandardu. Bonusy v cene pobytu sa v prípade ich 
nevyužitia nenahrádzajú žiadnymi dodatočnými službami ani finančnou kompenzáciou.  
KÚPELE LÚČKY a.s.  si vyhradzujú právo úpravy pobytov a cien. 
 

 

 

 

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

Tel.:  00421 44 43 75 111, 00421 44 43 92 828, 00421 43 75 130 

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

 

REZERVOVAŤ POBYT 
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