
 

 

 

 

 

 

Cena od 1 osoby/dobę w pokoju dwuosobowym (dla klientów powyżej 60 lat) 

 2.1. - 31.5.2021 

1.10.- 15.12.2021 

1.6. – 30.9.2021 

Obiekt noclegowy Na wynos  

wyżywienie 

Stoły 

 bufetowe 

Na wynos  

wyżywienie 

Stoły 

 bufetowe 

Hotel Spa Choč, Hotel Spa KUBO, 

Dependance Liptov 
58 63 67* 72* 

Dependance Adam, Cyril, Diana, Maja 55 60 61* 66* 

Cena obejmuje:              *  możliwość zyskania zniżki lojalnościowej w wysokości 5% od 

trzeciego pobytu 

noclegi, pełne wyżywienie, wstępne badanie lekarskie, średnio 2 zabiegi na dobę według zaleceń lekarza w 

oparciu o aktualny stan zdrowia klienta (z wyjątkiem niedzieli i świąt), 1 wejście na basen na dobę w 

zależności od wyboru (2 godz. basen odkryty / 1 godz. basen kryty). Wraz z każdą dodatkową dobą doliczane 

są odpowiednie usługi. Karta rabatowa Liptov Region Card bezpłatnie.  

W przypadku stołów bufetowych śniadania, obiady i kolacje podawane są w formie stołów bufetowych. 

W przypadku posiłków podawanych, śniadania mają formę bufetu a obiady i kolacje można wybrać z 5-

daniowego menu. Pobyt rozpoczyna się obiadem i kończy śniadaniem. Pobyty rozpoczęte w czwartek, 

piątek i sobotę na co najmniej 5 nocy. Rozpoczęcie doby hotelowej w dniu przyjazdu po 11.00 godz., a 

zakończenie doby w dniu wyjazdu do 10:00.   

Dodatkowa opłata za apartament to 20€ osoba/doba. Dodatkowa opłata za pokój jednoosobowy w 

Dependance Adam, Cyril to 15€ osoba/doba. Dodatkowa opłata za puste łóżko w pokoju dwuosobowym w 

wszystkich innych obiektach noclegowych lub w jednoosobowym pokoju w Dependance Liptov to 25€ 

osoba/doba. 

Dodatkowa opłata za nieograniczony dostęp do odkrytych basenów to 8€ osoba/doba 

Dodatkowa opłata za nieograniczony dostęp do odkrytych basenów + sauny to 10€ osoba/doba 

Dzieci poniżej 18 miesięcy - bezpłatnie, bez łóżka i wyżywienia, wstęp na basen zgodnie z pobytem osoby 

dorosłej, u której dziecko przebywa. Dziecko do 5 lat -15 euro za noc bez dodatkowej przystawki, posiłki i 

wejście na baseny w zależności od pakietu osoby dorosłej, z którą dziecko przyjechało. 

Dziecko od 6 do 12 lat - pobyt leczniczy Junior, 45 € za dobę (pełne wyżywienie, 1x zabieg leczniczy i 1x 

wejście na basen na dobę).  
 

 
Obowiązuje podatek od zakwaterowania według ogólnie obowiązującego rozporządzenia (osoba od 14 lat), który nie jest wliczony w cenę 

zakwaterowania i jest płatny w dniu przyjazdu na recepcji. Pobyt jest zwolniony z podatku VAT. Rabatów nie można łączyć, zastosowanie ma 

najkorzystniejsza dla klienta zniżka. Wszelkie roszczenia z tytułu rabatu należy zgłaszać przed dokonaniem płatności, a ich stosowanie z mocą 

wsteczną nie jest możliwe. W indywidualnych przypadkach obiekt noclegowy może zaoferować klientowi zakwaterowanie inne niż rezerwowane i 

potwierdzone, przy zachowaniu jego standardu. Dodatkowe atrakcje wliczone w koszty pobytu nie są zastępowane żadnymi dodatkowymi usługami 

lub rekompensatą finansową w przypadku ich niewykorzystania.  

KÚPELE LÚČKY a.s. zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów oferty pobytowej i cen. Cennik jest ważny tylko dla klientów płacących 

samodzielnie, bez pośredników. 

 

 

 

REZERWACJA ONLINE Z DODATKOWĄ ZNIŻKĄ 5% 

 

KÚPELE LÚČKY a.s. – posiadacz certyfikatu ISO 9000,  KÚPELE LÚČKY a.s., Lúčky 530, 034 82  Lúčky 

Tel.:  00421 44 43 75 111, 00421 44 43 75 561, 00421 43 75 130 

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