
 

 

 

 

 

 
 

Cena za 1 € osoba/noc w € 1.1.2020 – 30.04.2020* 

Rodzaje zakwaterowania Pokój 

jednoosobowy 

Pokój 

dwuosobowy 

Apartament  95 74 

Hotel Spa Choč***, Dependance Liptov  70 55 

Hotel Spa KUBO*** 68 53 

Dependance Adam, Cyril, Diana, Maja 63 50 

* Nie dotyczy terminu od 8.4.2020 do 15.4.2020 

Cena obejmuje:  

zakwaterowanie, obiadokolacja, konsultacje lekarskie, 1 procedurę leczniczą na dobę, 1 wejście na baseny 

na dobę według wyboru (1 godz. kryty basen lub 2 godz. basen odkryty). Śniadania i kolacje są w formie 

bufetu. Możliwość dokupienia obiadu lub pakietu obiadowego. Procedury są wykonywane są również w 

godzinach wieczornych.  

Ceny dla dzieci: 

Dziecko do 5 lat -darmowe wyżywienie, bez konieczności dodatkowej dostawki, 1 wstęp do basenów na dobę, 

zgodnie z wyborem (2 godz. basen odkryty/ 1 godz. basen kryty). 

Dziecko od 6 do 12 lat - 30% rabatu od ceny pobytu, z zabiegami kąpielowymi i grotą solną 

BONUS: 

Karta rabatowa Liptov Region Card bezpłatnie. 

Bezpłatny przejazd na stoki narciarskie - Skibus (Jasná Niskie Tatry) w termiach, w których Skibus nie będzie 

obsługiwany, przejazd będzie zabezpieczony zgodnie z aktualnym cennikiem transportu 

Bezpłatne korzystanie z przechowalni sprzętu narciarskiego, z możliwością suszenia i dezynfekcji butów 

narciarskich 

1 bezpłatny wstęp do świata witalnego w trakcie pobytu trwającego minimalnie 5 dób dla osób w wieku 

powyżej 14 lat  

Bezpłatny dostęp do Internetu, bezpłatny parking 

Zniżki w wybranych ośrodkach narciarskich 
 
 

 

 

 

 

 

Obowiązuje podatek od zakwaterowania według ogólnie obowiązującego rozporządzenia w wysokości 1,00 € / dobę (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. 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. 
 

 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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