KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky 530, 034 82 Lúčky

Ponuka na rekondičné pobyty na rok 2018
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/deň – Kúpeľný hotel Kubo***, Dependance Liptov***:
na 1 deň
49 Eur
Príplatok za ubytovanie v Kúpeľnom hoteli Choč*** 2,00 eur/noc.
- osoba/deň – Dependance Maja***, Cyril***, Diana***, Adam***:
na 1 deň
46 Eur
- osoba/deň – Dependance Barbora***:
na 1 deň
43 Eur
Cenová ponuka je platná pri objednávkach pobytov pre 15 a viac zamestnancov
Doplatok za jednolôžkovú izbu, resp. obsadenie dvojlôžkovej izby len jednou osobou 20 €
osoba/noc.
Doplatok za ubytovanie v apartmáne 20 € osoba /noc
Dĺžku pobytu je možné upraviť podľa individuálnych požiadaviek.
Rekondičné pobyty sú oslobodené od DPH. V prípade polpenzie je zľava z pobytu 5 %.
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 platí tento cenník.
Detské ceny:
Dieťa do 5 rokov vrátane zadarmo so stravou a bez nároku na lôžko, s 1 vstupom do bazénov
denne podľa výberu
Dieťa od 6 do 12 rokov vrátane – zľava 30 % z ceny pobytu, s vaňovými procedúrami
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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 deň podľa odporučenia resp. ordinácie lekára
- denne vstup do bazénov podľa výberu – vonkajšie na 2 hod. alebo vnútorný bazén na
1 hodinu
- 1 krát za pobyt vstup do vitálneho sveta pri pobyte minimálne na 5 nocí

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 kúpeľnom dome Balneoterapia, 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 , rozhlasom po drôte, TV SAT
a chladničkou, pripojením na internet.
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V ubytovacom zariadení sa nachádza jedáleň, kinosála, denný bar, espreso, 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, rozhlasom po drôte ,
chladničkou, TV SAT, pripojením na internet.
- Dependance Diana*** - nové zariadenie v prevádzke od 01.01.2016, izby sú
dvojposteľové s vlastným sociálnym zariadením na izbe. Sú vybavené telefónom, TV
SAT, chladničkou, pripojením na internet
- Dependance Barbora*** : izby sú dvojposteľové s vlastným sociálnym zariadením
na izbe. Sú vybavené telefónom, rozhlasom po drôte a TV SAT, chladničkou, pripojením na
internet po čiastočnej rekonštrukcii.
- Kúpeľný hotel Kubo*** - novopostavený hotel. 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 sušiareň lyží. Hotel je otvorený od mája 2018.
STRAVA
Strava sa podáva 3 x denne formou bufetových stolov.
ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE VYŽITIE
KÚPELE LÚČKY ponúkajú aj bohatý kultúrny život.
Každoročne sa tu koná Otvorenie letnej sezóny. V kinosále Kúpeľného hotela Choč*** sa
pravidelne konajú koncerty ľudovej hudby, divadelné predstavenia, rôzne semináre, besedy,
prednášky. Priamo v kúpeľoch sa nachádza knižnica, fitnes centrum, stolný tenis, internet,
minigolf, denný bar, kadernícky a kozmetický salón, predajne suvenírov, espresso.
V areáli je možné vidieť umelecké diela sochársko-maliarskych sympózií, ktoré sa konajú
v kúpeľoch od roku 1998.
Okrem kultúrneho života, kúpele ponúkajú aj bohaté športové vyžitie. Priamo cez kúpele
vedú tri značkované cyklotrasy. Okolie ponúka veľa možností aj na pešiu turistiku – napríklad
výstup na Veľký Choč (1611 m). V zime je k dispozícii lyžiarsky vlek priamo pri kúpeľoch,
pre náročnejších lyžiarov je k dispozícii stredisko SKIPARK Ružomberok – vzdialené 14 km
od Lúčok a Jasná Chopok – vzdialené cca 30 km.
Počas celého roka je možné využívať možnosti dokupovania si procedúr navyše napr. masáž
lávovými kameňmi, reflexná masáž chodidiel, ušné sviečky, telové sviečky, medovú masáž,
thajskú masáž, procedúry s francúzskou kozmetikou Gernetic atď.
Pre hostí sa pravidelne organizujú výlety do blízkeho 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 a iné.
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