
Ubytovanie v kúpeľnom hoteli s raňajkami.

Zahrnuté služby:
• Ubytovanie – v izbe kategórie Standard 
• Stravovanie – raňajky formou bufetových stolov 
• Ostatné služby – voľný vstup do fitnes a telocvične v Regeneračnom centre

Všetky ostatné služby sú k dispozícii za príplatok. 

Ubytovanie s raňajkami – zľavnené ceny pre klientov zmluvných zdravotných poisťovní (SK)

Ceny zahŕňajú DPH (19 %). Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny  platných legislatívnych predpisov o zákonom stanovenú sadzbu DPH.
Kúpeľný poplatok nie je zahrnutý v cene pobytu. Hotel vyžiada jeho platbu v hotovosti v zákonom stanovenej výške pri príchode klienta.
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Detská liečebňa Mladosť je určená na liečbu detí vo veku od 3 do 15 rokov.

Indikované  choroby: psoriáza, atopická dermatitída, chronické a recidivujúce ekzémy, akné vulgaris, induratívne a konglobujúce formy 
akné, chronické kožné ochorenia, (dermatózy) s predpokladaným priaznivým účinkom kúpeľnej liečby (sklerodermia, chronické prurigo, 
dermatomyozitída, ichtyóza, neurodermitis circumscripta, urticaria, dermatitis herpetiformis, lichen ruber, parapsoriáza, dermatitis seborhoica).
Liečebný dom ponúka liečebnú starostlivosť, celodenný program pre deti, školu a detské ihrisko.

Lekárom odporúčaná doba liečenia je 4 až 5 týždňov.

Služby zahrnuté v liečebnom kúpeľnom pobyte pre deti:
• Ubytovanie – v 2-, 3-, 4-posteľových izbách. V prípade potreby je možnosť ubytovania s rodičmi (deti od 3 do 6 rokov).
• Stravovanie – plná penzia so špeciálnym diétnym systémom
• Lekár a zdravotné vyšetrenia - vstupná a výstupná lekárska prehliadka, stanovenie liečebného plánu podľa aktuálneho stavu dermatózy, 

odborná konzultácia s lekárom
• Liečebné procedúry – celotelový kúpeľ v sírovodíkovej minerálnej vode, čiastočné kúpele rúk, nôh, perličkový kúpeľ, podvodné masáže, 

hypermangánový kúpeľ, škrobové kúpele, otrubové kúpele, individuálna rehabilitácia, skupinový telocvik, prírodné slnenie, elektroterapia, UVB
311, UVA 1 – terapia, lokálna liečba masťami, krémami, tinktúrami, šampónmi

• Ostatné služby – lekárska pohotovosť v noci

Liečebný kúpeľný pobyt pre deti - zľavnené ceny pre klientov zmluvných zdravotných poisťovní SK

03.04. 2005  -  18.12. 2005
30.12. 2005  -  01.04. 2006

Liečebný kúpeľný pobyt pre deti 500

 
500

 

SMRDÁKY

C.1 UBYTOVANIE S RAŇAJKAMI

D.1 LIEČEBNÝ KÚPEĽNÝ POBYT PRE DETI

Ceny zahŕňajú DPH. Ceny môžu byť upravené v prípade zmeny  platných legislatívnych predpisov o zákonom stanovenú sadzbu DPH.
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