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Cenník liečebných pobytov pre samoplatiteľov  
 

 
Pobyt 

 

 
LD Rimava*** 

 
LD Mária, Slaná** 

 

  „LIEČBA“                46,- €/noc                              42,- €/noc  
 

Jeden z najpredávanejších pobytov pre samoplatiteľov, bez obmedzenia veku  ktorý v plnom rozsahu 
svojim obsahom dokáže nahradiť liečebný pobyt cez zdravotnú poisťovňu. 

 

pobyt  „LIEČBA“ zahŕňa: 

 ubytovanie v LD RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA 
 plnú penziu (bufetové raňajky, obed a večera ako výber z menu) 
 priemerne 3 liečebné procedúry na ošetrovací deň - typ procedúr odporúča lekár na 

základe zdravotného stavu klienta / prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň/ 
 povinnú vstupnú lekársku prehliadku 

Ďalšie bezplatné služby: 

 využitie bezplatného káblového internetu na izbách,  
 parkovanie v areáli kúpeľov,  
 vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,  
 záverečná lekárska prehliadka a správa,  v prípade, ak pobyt trvá 10 a viac dní 

Zľava vo výške 20% zo zakúpených ďalších procedúr vrátane nadštandardných procedúr – 
bez lekárskeho vyšetrenia z platnej cenníkovej ponuky roku 2016. 

 
Doporučená dĺžka pobytu: 6 dní/5 nocí 

 
Jednorazový príplatok za zmenu ubytovania počas pobytu:  10,- €/pobyt 
 
Daň z ubytovania na osobu a noc podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce Číž 
na rok 2016. 
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Cenník liečebných pobytov pre samoplatiteľov 
 

 
Pobyt 

 

 
LD Rimava*** 

 
LD Mária, Slaná** 

 
„SENIOR“ 

 
42,- €/noc 

 
39,- €/noc 

  

 pobyt osoby nad 55 rokov alebo pobyt invalidného  dôchodcu 

 

pobyt  „SENIOR“ zahŕňa: 

 ubytovanie v LD RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA, 
 plnú penziu (bufetové raňajky, obed a večera ako výber z menu), 
 priemerne 2 liečebné procedúry na ošetrovací deň - typ procedúr odporúča lekár na 

základe zdravotného stavu klienta / prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň/ 
 povinnú vstupnú lekársku prehliadku. 

 

Ďalšie bezplatné služby: 

 využitie bezplatného  káblového internetu na izbách,  
 parkovanie v areáli kúpeľov,  
 vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,  
 vstup do  FITNES a telocvične, 
 záverečná lekárska prehliadka a správa,  v prípade, ak pobyt trvá 10 a viac dní 

Zľava vo výške 20% zo zakúpených ďalších procedúr vrátane nadštandardných procedúr – 
bez lekárskeho vyšetrenia z platnej cenníkovej ponuky roku 2016. 

Doporučená dĺžka pobytu: 6 dní/5 nocí 

 
Jednorazový príplatok za zmenu ubytovania počas pobytu:  10,- €/pobyt 
 
Daň z ubytovania na osobu a noc podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce Číž 
na rok 2016. 
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Cenník liečebných pobytov pre samoplatiteľov 
 

 
Pobyt              AMBULANT              25,-€ / deň 

Máte záujem  absolvovať kúpeľnú liečbu a Zdravotná poisťovňa Vám neschválila návrh na kúpeľnú 
liečbu? Máte záujem  absolvovať kúpeľnú liečbu ale nechcete sa vzdať domáceho prostredia? Ponúkame 
Vám riešenie v podobe ambulantnej liečby pre pacientov bez obmedzenia veku  

 

pobyt  „AMBULANT“ zahŕňa: 

 priemerne 3 liečebné procedúry na ošetrovací deň - typ procedúr odporúča lekár na 
základe zdravotného stavu klienta 

 povinnú vstupnú lekársku prehliadku 

Ďalšie bezplatné služby: 

 parkovanie v areáli kúpeľov,  
 záverečná lekárska prehliadka a správa,  v prípade, ak pobyt trvá 14 a viac dni 

Zľava vo výške 20% zo zakúpených ďalších procedúr vrátane nadštandardných procedúr – 
bez lekárskeho vyšetrenia, z platnej cenníkovej ponuky roku 2016. 

 

Doporučená dĺžka pobytu: 10 dní 
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Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov  
 

 
Pobyt 

 

 
LD Rimava*** 

 
LD Mária, LD Slaná** 

„RELAX“                 48,- €/noc                           42,- €/noc 
Pobyt určený klientom, ktorí majú záujem relaxovať v kúpeľoch pri liečebných, ale aj nadštandardných 
procedúrach,  

pobyt  „RELAX“ zahŕňa: 

 ubytovanie v LD RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA, 

 polpenzia  (bufetové raňajky,  večera ako výber z menu), 

 priemerne 2 procedúry / noc -  z toho 1 nadštandardná,  pri dodržaní minimálnej 
dĺžky pobytu. Pri predĺžení dĺžky pobytu je možné pridať  ďalšiu nadštandardnú 
procedúru z uvedeného balíčka. 

 
Balíček procedúr : Jódový vaňový kúpeľ,  Klasická masáž čiastková, Rašelinový zábal / na 1 
aplikačné miesto/, Suchý plynový kúpeľ – Biovak, Plynové injekcie,  
Nadštandardné : Klasická masáž celotelová, Reflexná masáž chodidiel, Bankovanie, Masáž 
lávovými kameňmi / čiastková, Medová masáž 
 
Ďalšie bezplatné služby: 

 využitie bezplatného káblového internetu na izbách,  

 parkovanie v areáli kúpeľov,  

 vstup do  FITNES a telocvične, 

 vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,  

 možnosť lekárskej konzultácie,  v prípade ak pobyt trvá 10 a viac nocí 

 
Zľava vo výške 20% zo vstupu do Saunového sveta. 

 
Minimálna dĺžka pobytu: 4 dni/3 noci 

 
Jednorazový príplatok za zmenu ubytovania počas pobytu:  10,- €/pobyt 
 
Daň z ubytovania na osobu a noc podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce Číž 
na rok 2016. 
 
Procedúry sa podávajú PO – SO ( NE sa podáva obmedzený druh a počet procedúr.) 
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Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov  
 

 
Pobyt 

 

 
  LD Rimava*** 

 
LD Mária, LD Slaná** 

„Víkend“ 40,- €/noc 36,- €/noc 

Pobyt určený klientom, ktorí majú záujem relaxovať v kúpeľoch počas víkendu alebo si tento víkend aj 
predĺžiť. 

pobyt  „VÍKEND“ zahŕňa: 

 ubytovanie v LD RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA, 
 polpenziu  (bufetové raňajky,  večera ako výber z menu), 
 priemerne 2 procedúry / noc – výber z balíčka procedúr  

 
Balíček procedúr : klasickú čiastkovú masáž, jódový vaňový kúpeľ, rašelinový zábal / na 1 
aplikačné miesto/, plynový kúpeľ - BIOVAK, plynové injekcie. 
 
Ďalšie bezplatné služby: 

 využitie bezplatného káblového internetu na izbách, 

 parkovanie v areáli kúpeľov,   

 vstup do  FITNES a telocvične, 

 vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,  
 
Zľava vo výške 20% zo zakúpených ďalších procedúr vrátane nadštandardných procedúr – 
bez lekárskeho vyšetrenia z platnej cenníkovej ponuky roku 2016. 
 
Zľava vo výške 20% zo vstupu do Saunového  sveta. 
 

Minimálna dĺžka pobytu: 3 dni/2 noci 
 
Jednorazový príplatok za zmenu ubytovania počas pobytu:  10,- €/pobyt 
 
Daň z ubytovania na osobu a noc podľa platného všeobecne záväzného nariadenia obce Číž 
na rok 2016.  

 

Procedúry sa podávajú PO – SO ( NE sa podáva obmedzený druh a počet procedúr.) 
 

Skupinové cvičenie v bazéne      liečebná          plavky, sprch. čiapka             2,00 € 


