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Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o.

7 dní už za 400 € /osoba

POST COVID LIEČEBNO - REKONDIČNÝ POBYT 2023 
PRE SAMOPLATCOV   

           vo Vysokých Tatrách

PONUKANÉ PROCEDÚRY:
 masáž klasická      bazén 
    sauna , infrasauna      vírivý kúpeľ
    morský kúpeľ      rašelinový zábal
    parafinový zábal      nordic walking
    klimatická liečba v prírode 
 elektroliečba      inhalácie
   liečebný telocvik    

 
  AKTIVITY V OKOLÍ
 Belianska jaskyňa    
    Spider park Tatranská Kotlina
 Chodník korunami stromov v Bachledovej doline
 Aquacity Poprad      Termálne kúpalisko Vrbov
 Kežmarský hrad     Kaštieľ Strážky

 Lyžiarske stredisko Ždiar - Strednica

 V CENE JE ZAHRNUTÉ:
 ubytovanie na 6 nocí v 2(4)-lôžkovej izbe s WC 
 a sprchou, TV, telefónom, WIFI,
 začiatok pobytu je obedom - nástup od 10:00hod.
 uvoľnenie izby do 10:00hod. - pobyt končí raňajkami
 plná penzia: raňajky – bufetové stoly, cez víkend kontinentálne
                    obed, večera – výber z 2 jedál
 možnosť diétneho stravovania
 vstupná lekárska konzultácia, vyšetrenie spirometrie, 
 základné biochemické vyšetrenie krvi
 15 procedúr / pobyt: (4 x inhalácie, 1 x masáž chrbta,
 2 x ind. dychové cvičenia, 3x vírivý kúpeľ, 2 x parafín, 
 3 x morský kúpeľ) resp. skladbu procedúr odporučí
  lekár po zhodnotení zdrav. stavu
 denne individuálna klimatická liečba v prírode 
 neobmedzený vstup do telocvične, mult. ihriska
 a zapožičanie športového náradia 
 zabezpečenie 24 hod. lekárskej služby
       BONUSY: 
 10% zľava pri dokúpení ďalších procedúr       

*platnosť pobytu od 01.01.2023

 
Možnosť ubytovania na izbe superior - doplatok 7€ osoba / noc. 
Možnosť platby rekreačnými poukážkami.
Kúpeľný poplatok 2,00€ / osoba / noc - nie je zahrnutý v cene pobytu.
Monitorované parkovanie 3,60€/noc - nie je zahrnuté v cene pobytu.
Príplatok 25€/noc za neobsadené lôžko v 2-lôžkovej izbe.
Každá ďalšia noc 67,-EUR (cena zahŕňa ubytovanie, plnú penziu,
2 procedúry na deň/okrem nedele a sviatku).

NOVINKA
možnosť platiť
RELAX PASS


