
KÚPELE RAJECKÉ TEPLICE - SPA APHRODITE

CENY UBYTOVANIA 2015
HOTEL APHRODITE PALACE****,  HOTEL APHRODITE****, 

HOTEL MALÁ FATRA***, VILA FLÓRA ***, VILA MARGARÉTA***
HOTEL LAURA** 

 (03.01. – 02.04.2015, 07.04 – 24.12.2015)

Ubytovacie zariadenie Cena izba/noc

Aphrodite****

Jednolôžková izba Comfort 90,0

Dvojlôžková izba Comfort 105,0

Izba Superior 155,0

Apartmán 170,0

Prístelka (dospelá osoba) 30,0

Prístelka (dieťa) 15,0

Aphrodite Palace **** 

Jednolôžková izba Štandard 80,0

Dvojlôžková izba Štandard 100,0

Izba Comfort dvojlôžková 130,0

Izba Comfort jednolôžková 105,0

Apartmán Comfort 160,0

Izba Superior dvojlôžková 170,0

Izba Superior jednolôžková 120,0

Izba DeLuxe dvojlôžková 180,0

Izba DeLuxe Jednolôžková 120,0

Doplatok osoba (DeLuxe) nad 12 rokov 30,0

Suite 209,0

Suite DeLuxe 235,0

Prístelka (dospelá osoba) 30,0

Prístelka (dieťa) 15,0

Villa Flóra***, Villa Margaréta***, Malá Fatra***

Jednolôžková izba 35 €

Dvojlôžková izba 67 €

Apartmán* 81 €

Prístelka 15 €

Laura*** (01.06 – 30.09.2015)

Jednolôžková izba 33 €

Dvojlôžková izba 57 €

Dvojlôžková izba typ LUX 70 €

Prístelka 15 €



Uvedené ceny sú platné za izbu a noc. Uvedené ceny sú vrátane DPH.

• Ceny sú vrátane raňajok.

• Raňajky v hodnote 10 EUR v hoteli Aphrodite a Aphrodite Palace resp. v 
hodnote 5 EUR v hoteli Malá Fatra (aj pre Vilu Margarétu a Vilu Flóru) a v 
Hoteli Laura sú poskytované v cene ubytovania.

• Deti do 3 rokov sú bez nároku na ubytovanie, stravovanie a procedúry grátis. 
Detskú postieľku poskytujeme grátis na vyžiadanie.

• Za platiace dieťa sa považuje osoba od 3 – 12 rokov ( vrátane)

• V hoteloch Aphrodite Palace, Aphrodite a na apartmánoch ostatných 
ubytovacích zariadení (Vila Flóra, Vila Margaréta) majú hostia neobmedzený 
vstup do vodného a saunového sveta a hotelového fitness.

• Hostia v ostatných ubytovacích zariadeniach (Malá Fatra, Vila Flóra, Vila 
Margaréta, Laura) majú voľný vstup od fitness a vstup do Vodného sveta
na 3 hodiny, pričom počet nocí = počet vstupov. Hostia ubytovaní v našich 
zariadeniach si môžu dokúpiť voľný vstup do Vodného a Saunového sveta - 
Aphrodite štandard za 10€/osoba/noc

• V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 0,90 EUR na 
osobu a noc.

• Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

DOPLATOK ZA STRAVU V REŠTAURÁCII APHRODITE PALACE

• polpenzia ( večera ) dospelá osoba 20 EUR / noc; polpenzia ( večera ) dieťa 10 
EUR / noc

• plná penzia ( obed, večera ) dospelá osoba 30 EUR / noc, plná penzia ( obed, 
večera) dieťa 15 EUR / noc

DOPLATOK ZA STRAVU V REŠTAURÁCII MALÁ FATRA

• polpenzia ( večera) dospelá osoba 10 EUR / noc, polpenzia ( večera) dieťa 5 
EUR / noc

• plná penzia ( obed, večera) dospelá osoba 20 EUR / noc, plná penzia ( obed, 
večera) dieťa 10 EUR / noc

ZVÝHODNENÉ POBYTY

• pri pobyte od 7 nocí poskytujeme 15 % zľavu z ubytovania a vybraného 
balíka. Vzťahuje sa na ubytovanie s raňajkami, liečebné, relaxačné a beauty 
pobyty.

• Pri pobytoch Relax Classic od nedele do piatku od 2 a viac nocí 
poskytujeme zľavu 15 % z celkovej ceny pobytu.

• Pri pobytoch Relax Exclusive od nedele do piatku (na 5 nocí) 
poskytujeme zľavu 15 % z celkovej ceny pobytu.

• na pobyt je možné uplatniť len jednu z uvedených zliav. Zľavy sa nesčítavajú.



CENY LIEČEBNÝCH A RELAXAČNÝCH BALÍKOV 2015

(balíky nezahŕňajú ubytovanie)

1. LIEČEBNÝ BALÍK DE LUXE – obsahuje: vstupná a výstupná lekárska prehliadka 
(podľa požiadavky klienta), 3 liečebné procedúry denne podľa diagnózy a 
doporučenia lekára, plná penzia (obed a večera), výstupná lekárska správa. Pobyt 
minimálne na 7 nocí. Doporučená dĺžka liečebného pobytu je 14 nocí. 

Cena balíka na osobu a deň: 57 EUR. Balík je oslobodený od DPH.

Pri pobyte od 7 nocí poskytujeme 15 % zľavu

Liečebné procedúry: Klasická masáž čiastočná 30´, Podvodná masáž 20´, Reflexná
masáž chrbta 20´, Manuálna lymfodrenáž 30‘, Whirlpoolová vaňa + suchý zábal 30´,
Vaňa Biarritz+suchý zábal 20´, Perličkový kúpeľ + suchý zábal 20´, Uhličitý kúpeľ + 
suchý zábal 20’, Oxygenoterapia 45´, Inhalácia 15´, Bahenný zábal lokálny 20‘, 
Rašelina 20´, Cvičenie Pilates 60´, Individuálna rehabilitácia 20´, Reflexná masáž 
chrbta 20´, Magnetoterapia 20´, Distančná elektroliečba 15´, Interferenčné prúdy 
10´, Krátkovlnná diametria 15´, Ultrazvuk 10´, Parafango 15´, Parafín 15´, Plynové
injekcie, bioptron, solux,

2. PREVENTÍVNY LIEČEBNÝ BALÍK - obsahuje: vstupná a výstupná lekárska 
prehliadka (podľa požiadavky klienta), 2 liečebné procedúry denne podľa diagnózy a 
doporučenia lekára, polpenzia ( večera). Pobyt minimálne na 5 nocí. Doporučená 
dĺžka preventívneho pobytu je 14 nocí.

Cena balíka na osobu a deň: 34 EUR. Balík je oslobodený od DPH.

Pri pobyte od 7 nocí poskytujeme 15 % zľavu

Liečebné procedúry: Klasická masáž čiastočná 15´, Podvodná masáž 20´, 
Whirlpoolová vaňa + suchý zábal 30´, Vaňa Biarritz + suchý zábal 20´, Perličkový 
kúpeľ + suchý zábal 20´, Uhličitý kúpeľ + suchý zábal 20‘, Oxygenoterapia 45´, 
Inhalácia 15´, Rašelina 20´, Cvičenie Pilates 60´, Individuálna rehabilitácia 20´, 
Reflexná masáž chrbta 20´, Magnetoterapia 20´, Distančná elektroliečba 15´, 
Interferenčné prúdy 10´, Krátkovlnná diatermia 15´, Ultrazvuk 10´, Parafango 15´, 
Parafín 15´, Plynové injekcie, bioptron, solux,



3, RELAX EXCLUSIVE - obsahuje: relaxačné procedúry a polpenziu

( večera). V cene balíka je denne misa čerstvého ovocia. Minimálne na 2 noci 
maximálne však na 8 nocí. 

Cena balíka na osobu a deň: 47 EUR. Cena balíka je vrátane DPH.

Pri pobyte od 7 nocí poskytujeme 15 % zľavu

 Od nedele do piatku (na 5 nocí) poskytujeme zľavu 15 %

Zloženie procedúr:

• 2 noci - 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x celotelová exkluzívna masáž /
45 min./, 1x vibrosauna, 1x uhličitý kúpeľ

• 3 noci - 1x aroma olejová masáž /30 min./,1x celotelová exkluzívna masáž /
45 min./, 1x vibrosauna, 1x uhličitý kúpeľ, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 
min./,1x reflexná masáž chodidiel /30 min./

• 4 noci - 1x aroma olejová masáž / 30 min./, 1x oxygenoterapia, 1x 
vibrosauna, 1x prístrojová lymfodrenáž /30 min./, 1x celotelová exkluzívna 
masáž /45 min./ 1x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x 
uhličitý kúpeľ

• 5 nocí - 1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x oxygenoterapia, 2x 
vibrosauna, 1x prístrojová lymfo-drenáž /30 min./, 1x celotelová exkluzívna 
masáž /45 min./ 1x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x 
uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre /30 min./

• 6 nocí - 1x aroma olejová masáž /30 min./, 2x oxygenoterapia, 2x 
vibrosauna, 1x prístrojová lymfo-drenáž /30 min./, 2x celotelová exkluzívna 
masáž /45 min./ 1x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x 
uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre /30 min./

• 7 nocí - 1x aroma olejová masáž /30 min./, 2x oxygenoterapia, 2x 
vibrosauna, 1x prístrojová lymfo-drenáž /30 min./, 2x celotelová exkluzívna 
masáž /45 min./ 2x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x 
uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre /30 min./, 1x podvodná masáž /20
min./

• 8 nocí - 1x aroma olejová masáž /30 min. /, 3x oxygenoterapia, 3x 
vibrosauna, 1x prístrojová lymfo-drenáž /30 min /, 2x celotelová exkluzívna 
masáž /45 min./ 2x kyslíková mezoterapia tváre a dekoltu /30 min./, 2x 
uhličitý kúpeľ, 1x antistresová masáž tváre /30 min./, 1x podvodná masáž /20
min./

• Pri pobyte 7 a viac nocí poskytujeme bonus: 1 x čiastočný bahenný zábal 
zdarma



4. RELAX CLASSIC - obsahuje: relaxačné procedúry a polpenziu ( večera).

Minimálne na 2 noci maximálne však na 8 nocí. 

Cena balíka na osobu a deň: 34 EUR. Balík je oslobodený od DPH.

 Pri pobyte od 7 nocí poskytujeme 15 % zľavu

Od nedele do piatku (od 2 nocí) poskytujeme zľavu 15 %

Zloženie procedúr:

• 2 noci - 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x reflexná 
masáž chodidiel /30 min./

• 3 noci - 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x 
podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž chodidiel /30 min./

• 4 noci - 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 1x aroma 
olejová masáž /30 min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min./

• 5 nocí - 1x perličkový olejový kúpeľ, 2x klasická masáž /30 min./, 1x aroma 
olejová masáž /30 min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná masáž 
chodidiel /30 min./ 

• 6 nocí – 1x Biarritz, 1x perličkový olejový kúpeľ, 1x klasická masáž /30 min./, 
1x aroma olejová masáž /30 min /, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná
masáž chodidiel /30 min./, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• 7 nocí - 1x Biarritz, 1x perličkový olejový kúpeľ, 2x klasická masáž /30 min./, 
1x aroma olejová masáž /30 min./, 1x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná
masáž chodidiel /30 min. /, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• 8 nocí - 1x Biarritz, 1x perličkový olejový kúpeľ, 2x klasická masáž /30 min./, 
1x aroma olejová masáž /30 min /, 2x podvodná masáž /20 min./, 1x reflexná
masáž chodidiel /30 min. /, 1x masáž lávovými kameňmi /45 min./

• Pri pobyte 7 a viac nocí poskytujeme bonus: 1x čiastočný bahenný zábal zdarma

KONTAKT:

SKonline s.r.o. - centrála, call centrum
ČSA 434/29, 907 01 Myjava
mobil: ++421 (0)949/771888
mobil: ++421 (0)905/986199
E-Mail: info@skonline.sk 

mailto:info@skonline.sk

