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Přinášíme Vám  novinky  ze  sou-
sedního  Slovenska,  představíme 
Vám  tipy  na  letošní  dovolenou, 
památky, přírodu, wellness nabíd-
ku  a  lázeňské  pobyty.  Chybět 
nebudou ani kulturní a společen-
ské akce na Slovensku.
V letošním  roce  Vám  opět  přinášíme  novinky  ze 
Slovenska a zajímavé výlety. Každoročně se vydává 
poznávat Slovensko stále více Čechů.   
V tomto vydání vám opět rádi představíme pouta-
vou nabídku termálních lázní a koupališť, relaxační 
wellness pobyty, magickou přírodu, nejmenší vele-
hory Vysoké Tatry, hrady a zámky a památky Une-
sco. Slovensko nabízí pobyty ve 25 léčebných láz-
ních s 1472 minerálními prameny. Unikátní přírod-
ní léčivé zdroje každoročně nabízí jedinečné léčeb-
né  účinky,  profesionální  služby,  pestrou  nabídku 
lázeňských  hotelů,  center  a resortů,  kde  najdete 
pohodu a relaxaci těla i vaší duše. Slovenské lázně 
jsou  oblíbené  a vyhlášené  svými  termálními  pra-
meny, o jejich  léčivém účinku se můžete přesvěd-
čit sami. Bohatá nabídka lázní doplněná výhodným 
pobytovým  balíčkem  v kombinaci  s procedurami 
se nedá odmítnout.
Nabídku  vám  doplníme  cyklostezkami,  turistický-
mi  zajímavostmi  a spoustou  míst.  Užijte  si  pobyt 
a cestovatelské zážitky.

Vaše redakce TIM

SOUTĚŽ 
O VÍKENDOVÝ POBYT 
V LÁZNÍCH PRO DVA

Pošlete nám fotku z vašich cest 
po Slovensku 

na adresu redakce
magazínu TIM 

info@czech-tim.cz. 
Na konci června vylosujeme 

tři výherce pobytů v některém 
lázeňském resortu. 

Těšíme se a přejeme 
hodně zážitků. 
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Kouzelné hrady a zámky jako Oravský hrad, Bratislav-
ský hrad, Devín, Bojnice, Betliar nebo kostely a klášte-
ry Sv. Anton, Červený Kameň, Stará Ľubovňa. Bohatý 
společenský a kulturní život nabízí městský turizmus, 
hlavní město Bratislava, východoslovenská metropole 
Košice,  slovenský  Řím  město  Trnava  nebo  královské 
město Banská Bystrica. 
Zábavu a adrenalin zažijete v aquaparcích nebo v ter-
málních koupalištích, naproti tomu relaxovat a odpo-
čívat můžete v léčivých lázních na Slovensku. K tomu 
doporučujeme  ochutnat  slovenskou  gastronomii 
-  halušky,  pirohy,  slovenské  sýry,  skalický  trdelník 
a výborná vína nebo se vydat na jednu z vinných ste-
zek,  jako  jsou  Malokarpatská  vinná  stezka,  Nitranská 

královská  vinná  stezka  nebo  slavná  Tokajská  vinná 
oblast jihovýchodního Slovenska.   
Panenskou přírodu a chráněné území můžete ochutnat 
v devíti národních parcích Slovenska a podzemní tajem-
ství  Slovenska  nabízí  12  jeskyní  zpřístupněných  veřej-
nosti. Vědeli jste, že největší krápník na světě byl změřen 
právě na Slovensku v Krásnohorské jeskyni? Jeho výška 
je 32,6 m a je zapsaný do Guinessové knihy rekordů. 
Přijďte a objevte krásy krajiny, která je blízko nejen geo-
graficky, historicky ale i lidsky!

Další  informace  o Slovensku  získáte  na  adrese 
Zahraniční zastoupení cestovního ruchu Sloven-
ska, Nám. Republiky 3, 110 00 Praha 1, Tel: 776 
765 477, office.cz@slovakia.travel  nebo  osobně, 
kde jsou k dispozici zdarma brožury o Slovensku.

www.slovakia.travel
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– LÁKAVÁ CELOROčNÍ 
DESTINACE 
Slovensko nabízí jedinečné památky zapsané 
v Seznamu světového dědictví UNESCO, jako je 
Banská Štiavnica, Bardejov, Levoča, Spišský hrad 
a kulturní památky Vlkolínec, dřevěné kostely 
slovenských Karpat, Karpatské bukové lesy nebo 
jeskyně a propasti Slovenského krasu. 

Oravský hrad

Bratislavský hrad

Vlkolínec

Bukové pralesySLOVENSKO



 

Krásné výlety z Hrebienka, kam se můžete pohodlně 
nechat vyvézt pozemní  lanovkou, nabízí  ideální tur-
istiku i pro rodiny s dětmi. Překrásné výhledy zažijete  
i ze Skalnatého plesa nebo Lomnického Štítu, kam se 
také dopravíte pohodlně lanovkou. 

TIPY NA RODINNÉ VÝLETY 
Starý Smokovec – Hrebienok – úpatí Slavkov-
ského štítu   
Starý Smokovec – Hrebienok – Rainerova  chata 
Štrbské Pleso – Jamské pleso 
Štrbské Pleso –  Vodopád Skok 

Túry s větší obtížností: 
Každý z těchto výletů si mohou  turisté prodloužit 
a pokračovat například: 

• z úpatí Slavkovského štítu až na Slavkovský štít
• z Reinerovy chaty na Téryho chatu
• z Jamského plesa až na Kriváň
• z Vodopádu Skok na Čapí pleso

V průběhu letní sezóny doporučujeme vyzkoušet 
jízdu historickou električkou Kometou na trase:
Poprad  –  Štrba  –  Štrbské  Pleso  –  Starý  Smokovec 
– Tatranská Lomnica - Poprad. 

Nenechte si ujít:
Aquapark  s 13  venkovními  a vnitřními  bazény,  to-
bogány,  atrakcemi  a wellness  centrem,  nabízí  kromě 
příjemného relaxu a výhledu na panoramata Tater také 
kliniku  zdraví  a krásy  –  INTERKLINIK  v poskytování 
nadstandardních  služeb  v oblasti  plastické  chirurgie, 
estetické  dermatologie,  stomatologie,  gynekologie, 
urologie,  ale  i cévní  chirurgie  či  ORL,  které  poskytuje 
profesionální tým odborníků.

Dovolenou  v Tatrách  si  vychutnejte  i se  slevami 
a benefity, které nabízí slevová karta TatryCard, jako 
například  ekologická  doprava  zdarma,  pojištění  do 
hor, slevy do aquaparku a různé další. 

Doporučené akce 
Tatry kromě krásné přírody nabízí i zajímavé akce. 

Duben
Rozloučení  se  zimní  sezónou  bude  v dubnu  na  Štrb-
ském  Plese  závodem  Krčmár Skap  a pohřbení lyže 
Soliskové.  V průběhu  Velikonočních  svátků  bude  na 
Štrbském  Plese  Veselá Velká Noc s bohatým  dopro-
vodným programem. 

Květen
Květen bude patřit sportovním závodům Tatry v pohy-
bu City Trail ve Starém Smokovci a Carpathia couriers 
race  –  profesionální  cyklistický  závod  s mezinárodní 
účastí, který se bude konat v Popradu.

Červen
Začátek měsíce bude patřit hlavně dětem. Pro děti  je 
v Tatrách i v Popradu připravený program. 

Dne 14. června proběhne Otevření vod jezera Štrbské 
Pleso a současně Otevření letní Turistické sezóny ve 
Vysokých Tatrách,  které  odstartují  začátek  Tatran-
ského kulturního léta a různých akcí ve Vysokých Tat-
rách. Od 12. do 16. června se uskuteční v Popradu už 
7.  ročník  festivalu  italské  kultury  a gastronomie  Viva 
Italia a koncem  června  bude  otevření  letní  turistické 
sezóny  i v Popradu,  které  bude  pokračovat  až  do  září 
a jeho součástí budou zajímavé festivaly jako MADE IN 
SLOVAKIA,  DNY  HUMORU  s bohatým  kulturním  pro-
gramem. 

Červenec a Srpen 
Prázdniny ve Vysokých Tatrách budou patřit sportov-
ním událostem jako Štrbská sportovní smršť a Tatry 
Tour,  ale  i oblíbeným  akcím  jako  Lidová umělecká 
řemesla  a Řezbářské sympózium,  historická  akce 
Benátská noc, festival TATRAFLOWERS, Medvědí dny 
nebo Svište na Plese. 

Informace o všech akcích najdete na:

 www.regiontatry.sk
 RegionVysokeTatry

SLOVENSKÉ VELEHORY
Překrásné a fantastické přírodní 
scenérie slovenských velehor Vysokých 
Tater fascinují návštěvníky svou 
majestátností, čistou a neporušenou 
přírodou. Tatry nabízí moderní střediska, 
nezapomenutelné výhledy na několik 

desítek štítů a dolin, přátelské a kvalitní služby 
v hotelích, penzionech nebo v útulných horských 
chatách. Stačí si jen vybrat. 
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Hřebeň na Lomnický štít – foto: Pavol Barabáš

Štrbské Pleso – foto: Ivan Bohuš

Lanovka Lomický štít – foto: Marek Hajkovský

Zamkovského chata  - foto: Marek Hajkovský

Poprad  - foto: Ivan Bohuš

Aquapark



 

SLOVENSKÝ SPECIÁL    Lázně • WELLnESS •  PAMáTKY •  TuriSTiKA

�SLOVENSKÝ SPECIÁL TIM



 

Na slovensko-polském pohraničí cítíte souhru historie 
se současností, přírodu s adrenalinovým zážitkem, tra-
diční jídla s chutí dneška. Nad tím vším bdí Tři koruny 
a majestátní hrad Ľubovňa, postavený koncem 13. sto-
letí. Pohled na okolní přírodu a skanzen z hradní věže 
je  nezapomenutelný.  Za  návštěvu  stojí  Ľubovnianský 
skanzen  nebo  srubový  řecký  kostel  z Matysovej  z 19. 
století. 
Přírodní bohatství vyvěrající z hlubin země uměli oce-
nit  už  naši  předkové.  Lázeňství  neodmyslitelně  patří 
k regionu severní Spiš a Pieniny. Léčebné a klimatické 
Lázně  Červený  Klášter  Smerdžonka,  jsou  zárukou  pro 
relaxaci,  načerpání  sil  a balzámem  pro  vaši  kůži  a plí-
ce. Díky výborné poloze a mnoha atrakcím či aktivitám 
v okolí jsou vhodné nejen na léčení, ale i na krátkodo-

bé pobyty za účelem výletů. Areál nabízí dětské hřiš-
tě,  sportovní  a oddechově  relaxační  zóny  s unikátní 
Kneippterapií a balančním chodníkem.  
Známé jsou také Vyšné Ružbachy, se svojí více jak 400. 
letou  lázeňskou  tradicí  a stavbami  z bílého  travertínu 
s unikátním  travertínovým  jezírkem  Kráter.  O léčivých 
účincích  pramenů  minerálních  vod  se  můžete  sami 
přesvědčit  putováním  po „Cestě  minerálních  prame-
nů“, která spojuje 12 pramenů v regionu. Příznivé vlivy 
minerálních vod Sulinka a Ĺubovnianka jsou známé již 
od 19. století. Samotná císařovna, zvaná Sisi, si nechá-
vala pravidelně Sulinku dovážet. 
Jedinečnost  a výjimečnost  tohoto  koutu  Slovenska 
dala vzniknout první slovenské whisky Nestville z obce 
Hniezdne, nejmenšího královského města Uher. Pokoj 

pro duši a spojení s Bohem objevíte na hoře Zvir nad 
Litmanovou.  Místo,  kde  se  zjevila  Panna  Marie,  dnes 
navštěvují nejen poutníci ze Slovenska.
Za  faunou  i flórou  cestují  do  severního  Spiša  a Pienin 
lidé  z celého  světa.  Nejhezčí  výhled  na  Tři  koruny  si 
můžete vychutnat pěšky nebo na kole z prastaré obce 
Lechnica,  která  leží  na  úpatí  Spišské  Magury.  Stejný 
pohled  zažijete  i na  vodě,  v průběhu  splavu  Dunajce 
na tradičních vorech nebo v raftových člunech. 

TIPY NA VÝLET:
•  Stezka minerálních pramenů  –  unikátní  trasa,  kte-

rá  spojuje  přírodní  léčivé  vody.  https://visitspis.sk/
mapa/mapa-cesty-mineralnych-pramenov/

•  Cykloturistika, Singletraily – nacházejí se v Lechnici. 
https://www.facebook.com/singletrailslechnica

•  Pieninský národní park  –  nejmenší  národní  park, 
ležící na území dvou států – Slovenska a Polska, Dél-
ka pohoří je cca 35 km a šířka do 6 km. http://pienap.
sopsr.sk/

•  Kaňon Dunajec –  nejatraktivnější  kaňon  o délce  8,5 
km, spádem 20 m se sedmi velkými zatáčkami, hře-
beny,  téměř  kolmými  stěnami  a malebnou  přírodní 
scenérií. 

•  Hora Zvir v Litmanovej – mariánské poutní místo zje-
vení Panny Marie. www.horazvir.sk

Více informací najdete na 

www.visitspis.sk

REGION SEVERNÍ SPIŠ 
A PIENINY 
Rozlohou nejmenší národní park Slovenska, jeden 
den na poznání severního Spiša a Pienin vám stačit 
ale určitě nebude. Zdržíte se u dobrého jídla, při 
poznávání památek, lázní a nádherné okolní přírody. 
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KOŠICKÝ REGION NABÍZÍ 
PAMÁTKY UNESCO
Dostupnost 18 památek světového dědictví 
UNESCO se stala hlavním lákadlem Košického 
regionu. Nejen město Košice, ale i celý okolní region, 
jsou pro české turisty jako stvořené k naplánování 
dovolené nebo prodlouženého víkendu. 

Cestovatelé,  kteří  hledají  inspiraci,  jak  strávit  víkend 
nebo dovolenou za hranicemi České republiky, by měli 
navštívit  Košický  region.  Díky  geografické  a jazykové 
blízkosti  je pro návštěvníky z Česka  tento  region  jako 
stvořený.
Košice  jsou  druhým  největším  městem  Slovenska 
a mnoho  Čechů  je  již  dobře  zná.  Doporučujeme  však 
poznat i nádherné okolí kraje. Z Košic se totiž můžete 
dostat během 100 minut až k 18 památkám světového 
dědictví UNESCO.
Výběr  zajímavých  míst  je  skutečně  bohatý. V Dobšin-
ské ledové jeskyni najdete největší ledovcovou výzdo-
bu na světě, Spišský hrad je zase ikonickou historickou 
památkou  Slovenska  a jedním  z největších  hradních 
komplexů  světa.  Zemplín  se  může  pochlubit  malou 
vesničkou  Ruská Bystrá  s úžasným  dřevěným  koste-
líkem,  který  je  součástí  světového  dědictví  UNESCO. 
Právě  na  Zemplíně  se  vyplatí  strávit  delší  dobu  nebo 
celou dovolenou, protože se tu nachází i jediný aqua-
park v Košickém regionu – Thermalpark Šírava.

Košický  region  je  plný  zajímavých  míst  s krásnou  pří-
rodní  scenérií.  Asi  nejvíc  milovníků  turistiky  ve  volné 
přírodě se koncentruje do národního parku Slovenský 
ráj.  Notoricky  známé  jsou  především  trasy  vedoucí 
roklemi  a kaňony  národního  parku,  které  míjí  vodo-
pády, pomáhají turistům při překonávání obtížnějších 
míst pomocí železných žebříků. Ti zdatnější se mohou 
vydat na ferratu Kyseľ, která byla po požáru před čtyř-
mi desítkami let dlouhou dobu uzavřená a je nyní opět 
zpřístupněná. Méně náročný je pro návštěvníky výstup 
k jednomu  z nejpůsobivějších  výhledů  Slovenska 
– Tomašovský výhled. 
Jiná je jihovýchodní část kraje, kde se nachází Tokajská 
vinařská oblast,  proslavená  světově  známými  a oce-
něnými víny. Košický region je skutečně pro každého, 
nezáleží na věku ani fyzické kondici. Jste všichni srdeč-
ně zváni.

Více inspirace najdete na:

www.visitkosice.org

Ruská Bystrá

Thermalpark Šírava Dobšínská ledová jeskyně

Spišský hrad

Tomášovský výhled (zdroj Wikipedie)

Košice
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1. Spišský hrad (1993),  Spišská  Kapitula,  kostel  sv. 
Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotickými freska-
mi ze 13. století. Spišský hrad patří mezi největší hrady 
v Evropě,  je  tvořen  renesančními  i gotickými budova-
mi. Nachází se v něm expozice zbraní.
V roce  2009  byl  ke  Spišskému  hradu  rozšířen  zápis 
a přiřazena i Levoča, středověké královské město, jeho 
historická část s bazilikou minor sv. Jakuba se vzácným 
gotickým  dřevěným  křídlovým  oltářem  Mistra  Pavla 
z Levoče, 18,6 metru vysoký, který byl dokončen roku 
1510.

2. Vlkolínec (1993) je vesnice, se 45 dřevěnými tradič-
ními budovami, v které dodnes žijí lidé. Jedná se o pří-
klad zachované  lidové architektury v národním parku 
Velká Fatra, nedaleko od města Ružomberok. 

3. Banská Štiavnica  (1993)  bývalé  středověké  krá-
lovské  hornické  město,  významné  centrum  historické 
těžby  zlata  a stříbra  v Evropě.  V roce  1762  zde  byla 
založena první technická univerzita v Evropě zaměřena 

na hornictví. Hornickou minulost připomínají zpřístup-
něné  štoly,  muzeum  v přírodě,  umělé  vodní  nádrže 
–  tajchy,  historická  Klopačka,  která  svolávala  horníky 
do práce a řada dalších památek.

4. Město Bardejov (2000) se nachází na severovýcho-
dě  Slovenska  a na  seznam  UNESCO  je  zapsána  jeho 
historická část s kostelem sv. Egídia, městskou radnicí, 
židovským suburbiem a měšťanskými domy, které jsou 
umístněné na čtvercovém náměstí. Jedná se o původní 
opevněné středověké město, které je vystavěné v rene-
sančním a barokovém slohu.

5. Dřevěné kostelíky  (2008).  Soubor  osmi  vzácných 
dřevěných  kostelíků  patří  pod  ochranu  UNESCO: 
římsko-katolické  kostelíky  v Hervartově  a Tvrdošíně, 

evangelické artikulární chrámy v Kežmarku, Leštinách 
a Hronseku, kostelíky východního obřadu v Bodružalu, 
Ladomírové a Ruské Bystré, postavené v 16. až 18. sto-
letí. Řada dalších už je na Listině čekatelů a o zápis ke 
světovému dědictví usiluje.

6. Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slo-
venského ráje (1995, 2000) Krasová krajina na území 
jihovýchodního  Slovenska  ukrývá nádherný podzem-
ní svět, patří sem jeskyně Domica, unikátní Ochtínská 
aragonitová  jeskyně,  Gombasecká,  Dobšinská  ledová 
jeskyně a mnohé další. Celkem 712 objevených jeskyní 
vytváří typický krasový systém. 

7. Karpatské bukové lesy a bukové pralesy  
Patří  sem  především  chráněné  lokality  Stužica,  Rožek 
a Havešová  v národním  parku  Poloniny  a prales  na 
Vihorlatu.

NEhMoTNé DěDIcTVí SLoVENSKA
1. fujara (2005)
2. terchovská muzika (2013)
3. gajdošská kultura (2015)
4.  loutkářství (2016 – společně s Českou repub-

likou)
5. horehronský vícehlasy zpěv (2017)

SLOVENSKÉ 
DĚDICTVÍ UNESCO

Každoročně jsou připisovány unikátní památky 
a přírodní celky na prestižním Seznamu světového 
kulturního a přírodního dědictví. UNESCO Slovensko 
zařadilo z kulturního a přírodního dědictví do svého 
seznamu v letech 1993 až 2009 celkem sedm zápisů.

www.unesco-slovakia.sk

Více informací najdete na:   www.slovakia.travel

Vlkolínec

Vlkolínec

Bánská Štiavnica

Bánská Štiavnica

Bardejov

Spišský hrad

Dřevěné kostelíky

Karpatské bukové lesy

Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slovenského ráje
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Obec Sklené Teplice byla od 14. století známá vý-
robou skla. Právě tady vznikla první sklářská huť 
na Slovensku. Termální prameny léčivé vody pak 
proslavily toto místo lázněmi, první písemné zprá-
vy o  jejich využití pocházejí ze 16. století. Dnes 
v lázních vyvěrá 6 minerálních pramenů s teplotou 
vody od 38 °C do 52,3 °C. Díky svému složení jsou 
vyhledávaným prostředkem pro léčbu pohybového 
aparátu, nervových nemocí a  poúrazových a poo-
peračních stavů.
K ubytování v lázních Sklené Teplice můžete využít 
5  zrekonstruovaných lázeňských domů. Lázeňský 
dům Alžběta v centru areálu lázní poskytuje hos-
tům ubytování v plně vybavených dvoulůžkových 
pokojích s centrální jídelnou. 
Lázeňský dům Matěja Bela je umístěn v tichém pro-
středí na okraji lázeňského parku.
Penzion Goethův dům v lázeňském parku poskytu-
je hostům ubytování nejvyššího standardu v jedno 
a  dvoulůžkových stylových pokojích zařízených 
v historickém stylu. 

Doporučujeme ubytování v  novém apartmánu zaří-
zeném v barokním stylu. Klientům jsou zde k dispozici 
některé procedury a termální bazén. 
Součástí Lázeňského domu Goethe je historická budova 
Kursalón, kde se nachází recepce a příjemná kavárnička. 
Lázeňský dům Relax Thermal poskytuje komplexní 
služby (ubytování, stravování, procedury) pod jednou 
střechou. 
Parkování je možné u lázeňských domů zdarma a  je 
zabezpečené kamerovým systémem. Posledním z nich 
je Lázeňský dům Marie Terezie, který využívají zejména 
pacienti přicházející do lázní na základě doporučení po-
jišťovny.
Překrásné prostory lázeňského salónku s vůní slavné his-
torie je vynikajícím prostorem ke konání slavností nebo 
svateb. Výborná domácí kuchyně a příjemný personál 
je zárukou kvalitních plnohodnotných služeb v lázních. 
Vyhledávané služby v areálu lázní jsou kadeřnictví, kos-
metika, manikúra nebo pedikúra. Pro aktivní ženy nabízí 

produkty na tvarování postavy a snížení hmotnosti.
Přírodní zajímavostí a nejznámější procedurou v lázních 
Sklené Teplice je jeskynní parní koupel „Parenica“, která 
je evropským unikátem a na kterou jsou lázně právem 
hrdé. Termální prameny s teplotou 42 °C vyvěrají v jesky-
ni a vyhřívají jeskynní termální bazén. Voda v termálních 
bazénech se vyměňuje každý den, neředí se, je bohatá 
na vápník, hořčík a železo, vhodná k léčbě pohybového 
a nervového aparátu.
Lázně nabízejí více jak 60 léčebných, relaxačních a re-
habilitačních procedur v oblasti balneologie a fyziotera-
pie. Klientům je k dispozici saunový svět, široká nabídka 
zkrášlujících masek a zábalů. 
Z lázeňského parku je to kousek do zalesněných kopců, 
které lákají k procházkám i větším túrám, cykloturistice, 
koupání v termální vodě, lyžování a kulturnímu vyžití. 
Romantickou noční procházku za světel loučí můžete 
zažít v nedalekém zámku Antol.

V bezprostřední blízkosti lázeňského domu Matěja 
Bela se nachází budova s dvěma bowlingovými drá-
hami a příjemnou kavárnou. Pro naše klienty, ale i pro 
veřejnost, organizujeme různá posezení s  hudbou 
v  romantickém lázeňském salónku, jehož součástí je 
i útulná Pizzerie U Borna. V  letních měsících si může-
te posedět při živé hudbě v kavárně Kursalón nebo na 
letní terase lázní. 

SKLENÉ TEPLICE 
– RODINNÉ LÁZNĚ 
S BOHATOU HISTORIÍ

Léčebné termální lázně Sklené Teplice jsou tím 
pravým místem pro skutečný odpočinek a načerpání 
energie. Lázně najdete v romantickém údolí na úpatí 
Štiavnických vrchů. 

Liečebné termálne kúpele, a.s.

966 03 Sklené Teplice 100
  +421 456 771 061
  +421 905 413 297
 recepcia@kupele-skleneteplice.sk
www.kupele-skleneteplice.sk
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Bardejovské  lázně    se  nacházejí  na  severovýchodě 
Slovenska,  5km  od  historicky  významného  středově-
kého města Bardějov, zapsaného v seznamu Světové-
ho dědictví UNESCO. Výskyt léčivých minerálních vod 
v tichém  malebném  prostředí  převážně  jehličnatých 
lesů dal podnět ke vzniku a rozvoji malebného lázeň-
ského města. 
Geografická  poloha,  mikroklima,  přírodní  prostředí 
a minerální  vody  mají  blahodárný  vliv  především  na 
léčbu  nemocí  trávícího,  oběhového  ústrojí,  nemoci 
ledvin a močových cest, dýchacích cest, pohybového 
a nervového ústrojí. 
Jako  oáza  klidu  a odpočinku  v našem  celoročním 
kolotoči povinností působí prostředí a možnost využít 
relaxační a zkrášlovací procedury v Bardejovských láz-
ních. Tady v lázních umí nabídnout všechny příjemné 
a užitečné aktivity najednou – počínaje zdravou stra-
vou,  přes  léčebné  a relaxační  procedury,  až  po  mož-
nost  aktivního  pohybu.  To  vše  a mnohem  víc  upro-
střed neznečistěného prostředí lesoparku. 
Pobyt v Bardejovských lázních je pro pacienty zdravot-
ních pojisťoven, samoplátce, i rodiny s dětmi. V nabíd-

ce  jsou  týdenní,  víkendové  i kratší  relaxační  pobyty 
v různých  hotelech  a penzionech.  V průběhu  celého 
roku  je  otevřené  moderní  Wellness  SPA  (bazénový 
a saunový  svět)  v hotelu  Ozón,  v létě  funguje  letní 
koupaliště s vyhřívanou vodou. Pro náročné klientky, 
které v lázních hledají možnost zkrášlit se, nabízí lázně 
v BEAUTY STUDIU kosmetické ošetření tváře, ale i pří-
strojové tvarování postavy. 
V areálu  lázní se nacházejí  tenisové kurty, kino, skan-
zen,  turistické  chodníky,  cyklistické  single  tracky 
a oblíbená kyslíková dráha. Jde o kilometrový chodník 
uprostřed  lesa,  kde  si  klienti  mohou  otestovat  svou 
kondici. 
Hotel Alexander **** nabízí svým hostům a návštěv-
níkům vynikající gastro služby, nabídka obsahuje jídla 
moderní  evropské  gastronomie  připravovaná  z kva-
litních surovin pod vedením šéfkuchaře Marka Švara. 
Všichni  naši  kuchaři  mají  zahraniční  zkušenosti  a při-
pravují jídla lahodící i oku. 
Bardejovské lázně myslí i na dámy, aby byly ještě krás-
nější,  ať  už  se  jedná  o zkrášlení  pleti  nebo  hubnutí. 
Lázně se proto staly oblíbeným místem pro „dámské 

prodloužené  víkendy“,  kde  si  ženy  mohou  užívat  pár 
dní  volna  podle  svých  představ.  Patří  k nim  relax  ve 
wellness,  příjemné  procedury,  vynikající  jídlo  a náv-
štěva  kosmetického  salónu.  Právě  pobyt  v lázních  je 
příležitost nechat se rozmazlovat pod rukami profesio-
nálů. V Beauty Studiu nabízí ošetření nejmodernějšími 

dermato-kosmetickými přístroji, které dokáží omladit 
pleť i ubrat pár centimetrů v problémových partiích.
Mezi  najznámější  návštěvníky  lázní  patřila  cisařovna 
Alžběta,  známá  jako  Sissi.  Její  návštěvě  je  věnovaný 
Muzeální  apartmán  otevřený  pro  veřejnost,  který  se 
nachází  v lázeňském  domě  Alžběta.  K ubytování  je 
zase  určen  apartmán  zařízený  ve  stylu  Sissi,  který  si 
klienti  mohou  dopředu  rezervovat  a dýchat  tak  jedi-
nečnou  atmosféru  a luxus  hodný  cisařovny.  Při  svém 
odchodu z lázní říkala: „Cítím se znovu zdravá a svěží, 
cítím se na osmnáct  let“. A takový pocit múžete zažít 
po vašem pobytu v Bardejovských lázních i vy.

BARDEJOVSKÉ LÁZNĚ 
– Oáza zdraví a odpočinku 

V průběhu roku žijeme velmi aktivně a nemáme 
tolik času, abysme se věnovali sami sobě a dopřáli si 
věci, které naše tělo zregenerují, působí preventivně 
a můžeme u nich úplně vypnout. 

Informace a rezervace:

 054/4774470 (4460,4450)
 marketing@kupele-bj.sk
www.kupele-bj.skK
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Lázeňský ústav založil v roce 1863 lékař a balneolog 
evropského  významu  František  Ernest  Scherer,  po-
dle  kterého  se  jmenuje  dodnes.  Lázně  Granit  jsou 
vyhledávané  díky  přírodním  léčebným  zdrojům, 
vlastnímu termálnímu vrtu a profesionální zdravotní 
péči. Známým se stal díky přírodním léčivým zdrojům, 
jako termální voda, horké prameny a bahno s velkou 
tepelnou vodivostí a vysokou redukční schopností.
Pro  léčbu  a regeneraci  má  ústav  k dispozici  kom-
plex balneoterapie, krytý a otevřený termální bazén 
a tělocvičnu.  Léčebné  procedury  nabízejí  široké 
spektrum možností a výběr z více jak 30 různých pro-
cedur využívajících unikátní termální vodu. 
Hosté  mohou  využít  svůj  volný  čas  podle  vlastních 
představ.  V letních  měsících  je  k dispozici  venkovní 
bazén  v příjemném  parkovém  prostředí  s možností 
využití lehátek. 
Pro  milovníky  sportu  jsou  zde  přístupná  sportovní 
hřiště i petang. V zimních měsících je připraven krytý 
bazén, posilovna, knihovna. Součastí hotelu je i wi-fi 
připojení zdarma.
Samotné  město  Piešťany  nabízí  bohatou  historii 
a společenské  akce.  Lázeňský  ústav  má  k dispozici 
menší  konferenční  místnost,  moderní  Lobby  Bar 
s terasou. 

Hotel Granit Piešťany - lázeňský ústav F. E. Scherera posky-
tuje léčbu všech forem zánětových a degenerativních rev-
matických nemocí, funkční poruchy zad, poúrazové stavy 
a stavy po ortopedických operacích. Kromě samotné léčby 

uvedených  onemocnění  se  ústav  věnuje  také  prevenci 
a regeneraci  a všechny  procedury  je  možné  absolvovat 
i ambulantně.  Procedury  jsou  poskytovány  na  základě 
konzultace s lékařem.   

HOTEL GRANIT 
– LÁZEňSKÝ úSTAV 
F. E. SCHERERA
Piešťanské lázně F. E. Scherera v centru lázeňského 
města Piešťany poskytují již téměř 150 let léčebné 
procedury klientům v pooperačním stavu, s nemocí 
z povolání, s funkční poruchou zad, revmatického 
a nervového onemocnění 

Klimatické lázně nabízí komplexní klimatické lázeňské 
léčby.  Součástí  lázeňské  léčby  je  i rehabilitační  cen-
trum.  Hotel  Granit  s kapacitou  230  lůžek,  nabízí 
široký výběr pokojů jednolůžkových, dvoulůžkových, 
troj a čtyř lůžkových a čtyři apartmány.   
Hosté mají zabezpečenou stravu formou bufetových 
stolů.  Hlavní  jídla  a dezerty  připravuje  zkušený  tým 
kuchařů  v čele  s šéfkuchařem  s dlouholetou  praxí. 
Kapacita  jídelny  je  246  osob.  Součástí  hotelu  je 
i moderní  Lobby  Bar,  ve  kterém  si  lze  pochutnat  na 
místní  vlastní  značce  kávy,  ke  které  neodmyslitelně 
patří  štrúdl  Granitka.  Příjemnou  atmosféru  dotváří 
krb, který zahřeje hosty v dlouhých zimních večerech. 
Hotel  nabízí  konzultace  s lékařem,  rehabilitační 
a vodoléčebné  procedury  jako  vířivá  koupel, 
perličková  koupel,  kanadská  vana,  spa  vana,  skot-
ské  střiky,  elektromasážní  přístroje,  saunu,  klasické 
a reflexní masáže, rašelinové zábaly, biotropní lampa, 
ultrazvuk nebo TENS proudy.
V areálu hotelu si zahrajete stolní tenis, biliard, navštívit 
můžete posilovnu, GAMEROOM s herními konzolemi, 
půjčit si kolo nebo sportovní letní i zimní potřeby. Pro 
nejmenší je připraven dětský koutek, který je otevřený 
nonstop, plný hraček, her a dalšího vyžití.

Tipy na výlet
Vydat  se  můžete  po  turistických  trasách  na 
Kasprův vrch, Solisko, Jehněčí štít, Kriváň, Slavk-
ovský štít, Lomnick štít nebo Gerlachovský štít. 

Za návštěvu stojí Tricklandia, nedaleko hotelu, známá 
iluzionistickými aktivitami.  

HOTEL GRANIT 
TATRANSKÉ ZRUBY 
– KLIMATICKÉ LÁZNĚ *** 
Tatranské Zruby patří do části obce Vysoké Tatry, 
jsou východiskem pro turistiku v centrální části 
Vysokých Tater. Hotel Granit - klimatické lázně 
Tatranské Zruby nabízí klidné zázemí jinak 
rušného Smokovce v nadmořské výšce 1000 m n. 
m. na území Tatranského národního parku.

HOTEL GRANIT
– Kúpeľný ústav F.E.Scherera Piešťany

Teplická 81, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
 +421 (0) 33 7983 111
Fax: +421 (0) 33 7983 500
 recepcia.pn@horezza.sk
www.horezza.sk/hotel-granit-piestany/
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HOTEL GRANIT
TATRANSKÉ ZRUBY – klimatické lázně ***

062 01 Vysoké Tatry
Slovenská republika
 +421 (0)52 426 71 23
 recepcia.tz@granithotels.sk
https://granitzruby.sk/
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Světoznámé  piešťanské  lázně  vděčí  historicky  za 
svoji pověst jedinečným přírodním léčivým zdrojům, 
kterými  jsou  minerální  voda  a sirnaté  bahno.  Je-
jich  blahodárné  účinky  objevily  kdysi  římské  legie. 
Vojáci  si  po  dlouhé  a namáhavé  cestě  potřebovali 
odpočinout  a zvolili  si  rozbahněnou  louku  u břehu 
řeky Váh. Vojáci  si  vlezli  do  pasu  do  jámy  s bahnem 
a načerpali  nové  síly.  Po  několika  dnech  prý  velmi 
svěží pokračovali na své cestě.
I v současné  době  zůstává  základním  pilířem  léčby 
stále  minerální  voda  a bahno.  Léčivé  bahno  sestává 
z interakce  mezi  sedimenty  z obtokového  ramene 
řeky Váh a léčivou minerální vodou, také se vyznačuje 
vysokým  obsahem  síry,  zabezpečuje  vynikající 
prohřátí  kloubů,  uvolnění  svalů  a ústup  bolesti.  Ba-
henní zábal může mít teplotu až 45°C. Zřetelná úleva 
od bolesti pohybového aparátu je jedním z hlavních 
důvodů,  proč  hosté  z celého  světa  opakovaně 
vyhledávají Piešťanské lázně. Lázně Piešťany tady ne-
jsou jen pro těžce nemocné pacienty. Čím dál častěji 
je vyhledávají lidé, kteří potřebují odpočinek a relax. 
Největší  slovenské  lázně  nabízí  ubytovací  zařízení 
od  dvouhvězdičkového  hotelu  Pro Patria,  až  po 
pětihvězdičkový  hotel  Thermia Palace.  Oba  hotely 
jsou kulturní památkou. Unikátní lázeňské procedury 

jsou nabízeny ve čtyřech Balneoterapiích, ve kterých 
je klientovi zajištěn komfort a vysoká úroveň posky-
tnutých služeb.
Esencí pobytu v Lázních Piešťany jsou nejen unikátní 
léčebné  procedury,  ale  i zdravá  strava,  odpočinek 

s dostatkem  spánku,  krásné  prostředí  vhodné 
k procházkám nebo sportování, ale především elimi-
naci všech stresových faktorů každodenního života. 
Prameny,  které  vyvěrají  na  lázeňském  ostrově,  jsou 
zachycené v hloubce 50-60 m, tím se vyloučí možnost 

míchání  povrchové  vody  s termální  minerální  vo-
dou. Také je zajištěna konstantní teplota a chemické 
složení léčivé vody. Celková kapacita vývěrů zachyc-
ených termálních pramenů na  lázeňském ostrově  je 
více než 3 milióny litrů vody za den. 
Piešťanské  bahno,  v balneologii  nazvané  peloid,  je 
unikátní procedura, piešťanské léčivé bahno je k dis-
pozici  jen  v lázních  Piešťany.  Vzniká  ze  sedimentu 
řeky  Váh.  Vytěžené „surové“  bahno  se  umisťuje  do 
zrajícího  bazénu,  kde  zůstává  jeden  rok  neustále 
doplňováno  horkou  termální  vodou.  Po  dobu  zrání 
v něm  probíhají  fyzikální,  chemické  a biologické 
změny, kterých výsledkem je bahno máslové konzist-
ence,  je  tvárné,  homogenní,  vyborně  udržuje  teplo, 
je 350 krát viskóznější než voda. 
V průběhu bahenního zábalu současně působí teplo, 
síra a její deriváty v léčivém bahně, které pronikají do 
kůže a těla. Kromě odstranění bolesti, opuchu,  sval-
ového napětí a zlepšení hybnosti, dojde i k zpomalení 
procesu postupného poškozování kloubní chrupavky. 
Zabraňuje se degradaci kolagenu, elastinu -  základ-
ních elementů vazivového tkaniva, kterého kvalita se 
po lázeňských procedurách významně zlepší.  
Nejčastějším  zdravotním  problémem  klientů  jsou 
bolavá záda. Mívá to však různé příčiny – onemocnění 
meziobratlových  plotének,  skolioza,  osteoartroza, 
stavy po operacích zad a podobně. Druhou početnou 
skupinu tvoří klienti s osteoartrozou bederního klou-
bu a kolena, případně ti, u kterých pro tuto diagnózu 
byl implantován umělý kloub. 
Z nervových  nemocí  je  v lázních  Piešťany  nejvíce 
pacientů  s ochrnutím  po  cévních  mozkových 
příhodách, pacienti se sklerózou multiplex, dále ner-
vosvalové  degenera-tivní  nemoci,  polyneuropatie, 
pacienti  po  operacích  centrálního  nervového  sys-
tému. 
Jako vedlejší příznivý účinek lázní ve vodě s obsahem 
sírovodíku je možné vzpomenout například zlepšení 
hydratace  pokožky.  K tomu  přispívá  fakt,  že  na  bal-
neologické  účely  se  používá  termální  voda  bez  ja-
kýchkoliv  přidaných  chemických  látek  a žádným 
způsobem  se  neupravuje  –  jediný  rozdíl  od  místa 
vývěru je její ochlazení na maximálne 40° C.
Procedury  lázeňské  léčby  se  vyznačují  vysok-
ou  bezpečností,  proto  jsou  vhodné  té-měř  pro 
každého. Naproti tomu existují některé nemoci, kdy 
je  nedoporučujeme  a jsou  přímo  kontraindikační. 
Například  kterékoliv  infekční  onemocnění  do-
provázené  vysokou  teplotou,  například  chřipka. 
Proto je vždy nutné absolvovat konzultaci s lékařem 
v lázních,  který  poradí  i s výběrem  nejvhodnějších 
procedur.

Slovenske liečebne kupele Piešťany a.s.

Winterova 29, 921 29 Piešťany
 +421 33 775 7733
 booking@spapiestany.sk
www.kupelepiestany.sk
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LÁZNĚ PIEŠŤANY 
– SPECIALISTA NA VAŠE KLOUBY

Slovenské léčebné lázně Piešťany mají více jak 200 letou historii úspěchu 
při léčení nemocí, především nemocí spojených s pohybem. Lázně léčí 
pacienty s revmatickým onemocněním, s onemocněním pohybového aparátu 
a nervového systému. Ve svém oboru patří k předním evropským lázním.
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Lázně  Sliač,  historicky  známé  a vyhledávané  lázně, 
posazené  do  nádherné  přírody  Středního  Slov-
enska.  První  písemná  zmínka  o lázních  pochází 
z roku  1244.  V 15.–16.  století  patřily  lázně  mezi 
nejvyhledávanější lázně v Uhersku. V 18. až 20. sto-
letí často navštěvované významnými hosty z oblasti 
politiky, kultury a vědy.

Dominantou lázní je kromě 43 hektarů areálu plném 
parků,  alejí  a lesoparkem,  také  kulturní  památka 
Lázeňský Hotel Palace***,  který  je  postavený 
v duchu  funkcionalizmu  významným  českým  ar-
chitektem Rudolfem Stockarem. 
Unikátní  lázně  vyhledávané  zejména  v souvislosti 
s léčbou cévních a srdečních onemocnění. Úspěšné 

jsou  i v léčbě  pohybového  aparátu,  ženských  nebo 
onkologických onemocnění. 
Nabízí  tradiční  léčebné pobyty, ale  také krátkodobé 
relaxační,  či  regenerační  pobyty.  Lázně  poskytují 
více  jak 45 druhů procedur, při kterých  je základem 
uhličitá terapie, tedy vodní uhličité koupele, plynové 
uhličité koupele, plynové injekce. 
K léčbě  zde  využívají  jedinečné  přírodní  léčivé 
zdroje – 4 minerální prameny vhodné na pitné kúry 
a „Lázeňský  pramen“  s unikátní  izotermickou  teplo-
tou  a vysokým  obsahem  CO2,  který  se  používá  na 
procedury bez umělých zásahů,  to znamená vysoká 
vstřebatelnost  minerálů  a dalších  léčivých  látek. 
Léčbu  formou  procedur,  doplňuje  i 7  druhů  diet 

a překrásné přírodní prostředí, které je balzámem na 
unavenou duši. 
V rámci volného času, mohou klienti využít termální 
koupaliště, tenisové kurty, srdíčkové trasy, půjčovnu 
kol, ale na své si přijdou i fanoušci nordic walkingu. 
Navštivte  i Vy  světově  známé  lázně  přímo  v srdci 
Slovenska. Našim krédem jsou kvalitní a cenově dos-
tupné služby a spokojenost našich hostů.

– LÁZNĚ VAŠEHO SRDCE 
„Srdce je hnacím motorem našeho těla, umožňuje 
nám milovat, smát se a žít naplno. Stačí udělat jen 
několik jednoduchých změn, aby se správně dobíjelo 
a přispělo tak k trvalému zlepšení našeho zdraví.“

KÚPELE SLIAČ a.s.

 045/5443 794
 sales@spa-sliac.sk
www.spa-sliac.sk
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LÁZNĚ SLIAč
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LÁZNĚ LÚČKY 
– PRAMEN ZDRAVÍ
NA LIPTOVĚ
Termální voda s vysokým obsahem vápníku se 
zachováním doporučených poměrů ostatních prvků 
Mg, Mn, Cu, Zn, Sr, F, Se a Na léčí pohybový aparát, 
gynekologická onemocnění, stavy po onkologických 
operacích, nervové choroby a nemoci z povolání.

KÚPELE LÚČKY a. s.
034 82 Lúčky, okres Ružomberok
Slovakia
 +421 444 375 111, +421 444 375 126,
 +421 444 375 561
 market@kupele-lucky.sk
 kupele@kupele-lucky.sk
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Zvlášť je vhodná na prevenci a léčbu osteoporózy (řídnutí 
kostí). Klienti se mohou ubytovat v různých kategoriích 
od apartmánů a zrekonstruovaných pokojů v lázeňském 
hotelu Choč*** nebo KUBO*** až po Dependance***. 
Také mají k dispozici širokou nabídku lázeňských a welle-
ness pobytů, které se od sebe liší zaměřením (pro seniory, 
na léčbu pohybového ústrojí, víkendové…) a  počtem 
léčebných procedur, které jsou dostupné v novém Balne-
ocentru.
Nový hotel KUBO, který byl slavnostně otevřen loni se 
představuje jako první lázeňský hotel na Liptově, který 
je určen k aktivnímu odpočinku, regeneraci a léčbu pro 
všechny věkové kategorie. Ubytování s  překrásným vý-
hledem na Nízké Tatry. Hotel nabízí moderní a pohodlné 
ubytování také pro vícečlenné rodiny s  využitím všech 
výhod lázeňského prostředí. V  nabídce najdete ubyto-
vání v  standartních pokojích, rodinných pokojích nebo 
v apartmánech. Hotel disponuje jídelnou s kapacitou 80 
míst, ve které se podává snídaně formou bufetu z čers-
tvých potravin a širokým výběrem.
V rámci zvyšování spokojenosti klientů se lázně snaží 
neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb. S tímto 

záměrem byl v roce 2008 vybudovaný nový AQUA-VI-
TAL Park, jehož součástí jsou – venkovní rekreační bazén 
s teplotou vody 28 – 33 °C s různými atrakcemi jako jsou 
vzduchové lehátka, protiproud, vodní číše, podhladinové 
osvětlení, masážní trysky a chrliče vody, venkovní sedací 
bazén s léčivou minerální vodou s teplotou 36- 38 °C na-
bízí relax a uvolnění.
K dispoztici je i dělený vnitřní minerální bazén s léčivou 
vodou a teplotou 33 °C a 35 °C a vitální svět (římská parní 
lázeň, � nská sauna, mentolová sauna, Kneippova lázeň, 
tepidárium, masážní trysky a sprchy) a Snack Bar. Zájem-
ci o léčebné procedury mohou vyzkoušet léčivé účinky 
minerální vody. K dispozici je široká nabídka minerálních 
lázní (aromatické, bylinné, rašelinové, solfatanové), masá-
ží (klasické, re� exní, medové, podvodní, masáže lávovými 
kameny), teploléčba (parafín, rašelina), světloléčba (sano-
term, solux, horské sluníčko, bioptron) a množství dalších 
procedur, které si klienti mohou objednat i individuálně 
bez toho, aby tu absolvovali pobyt.
Lázně LÚČKY jsou jediné lázně s léčivou termální vodou 
na Liptově. Najdete zde komfortní ubytování a moderní 
Balneocentrum s množstvím léčebných procedur. Pro 

každého udělají lázně maximum, aby se tu cítil příjemně 
a chtěl se na toto místo opět vrátit.

Slovensky_special_TIM_2019_NB.indd   12 18.04.2019   13:02:22
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Na  přelomu  19.–20.  století  uskutečnil  rekonstrukci 
zámku a lázní hradní pán hrabě Ján Pálfy. Novodobý 
rozvoj lázní začal ve 30. letech 20. století, kdy se stal 
majitelem  lázní  Ján  Baťa.  Statut  lázeňského  města 
získaly Bojnice v roce 1959. 
Základem  lázeňské  léčby  je  léčivá  hydrogenuhliči-
tanovo-síranová  a vápníkovo-hořčíková  termální 
voda s teplotou 28–52 ˚C, která slouží k léčbě nemo-
cí  pohybového  ústrojí,  nervového  systému,  žen-
ských  nemocí,  onemocnění  ledvin  a močových  cest 
a nemocí z povolání. 

Léčebné procedury
Balneoterapie:  koupání  ve  3  hypertermál-
ních,  3 rehabilitačních  a ve  2  vnějších  bazénech, 
vodoléčba  v podvodních  masážních  vanách, 
v perličkách,  uhličitých  vanách,  Whirlpool  vanách 
a vířivých lázních, hydrokineziterapiích a skotských 
střicích. 
Léčebná tělesná výchova: individuální  a skupi-
nová rehabilitace, mechanoterapie
Reflexní léčba: masáže (klasické, reflexní, vibrační, 
podvodní), manipulační léčba, akupunktura
Teploléčba:  parafínové  a rašelinové  zábaly  a obk-
lady, solux, diatermia
Elektroléčba: všechny  v současnosti  používané 
typy
Světloléčba: solux, polarizované světlo, solárium

LÁZNĚ BOJNICE 
V SRDCI SLOVENSKA
První písemná zpráva o lázních Bojnice je z roku 
1549 autorem Jurajem Werthnerem, který popisuje 
lázně jako místo s vodními nádržemi s rozdílnou 
teplotou vody. Po rekonstrukci lázní v roce 1671 
se uvádí, že v bojnických lázních je pět bazénů pod 
jednou střechou, nejlepší bazén je z kamene, ostatní 
bazény jsou ze dřeva, jsou čisté a vkusné. 

Kúpele Bojnice, a. s.

972 01 Bojnice, Slovenská republika
 +421 46 5116 363-2
Fax: +421 46 5430 026
 info@kupele-bojnice.sk
www.kupele-bojnice.sk
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Thermalpark  v Dunajské  Stredě  s ubytováním  v ho-
telu  Thermalpark  přímo  v areálu,  je  jedním  z nejvíce 
navštěvovaných  rekreačních  a léčebných  center.  Na 
ploše 18 hektarů se nacházejí 4 vnitřní a 6 venkovních 
bazénů,  z nichž  ve  dvou  bazénech  je  termální  voda 
o teplotě do 39 °C. 
Termální voda má příznivé účinky hlavně při potížích 
pohybového  aparátu.  Pro  návštěvníky,  kteří  si  chtějí 
užít blahodárné účinky termální vody, nabízí areál re-
laxaci na nové úrovni. Relaxační bazén s horkou vodou 
nabízí pohodlné sedací plochy. 
Pro  ty  z vás,  kteří  hledáte  koupání  a vodní  hrátky, 
doporučujeme  navštívit  venkovní  rekreační  bazén 
s několika vodními atrakcemi a příjemným výhledem 
na jezero se zeleným ostrovem. Ve venkovním areálu 
najdete velký plavecký bazén a o trochu menší Italský 
bazén a jacuzzi. 
Pro malé děti  je na koupališti v hlavni  sezoně dětský 
bazén  se  zábavnou  skluzavkou,  dětský  letní  klub 
s bohatým programem. Pro velké příznivce adrenalinu 
a zábavy  je  k dispozici  tobogánová  věž  se  sedmi  to-
bogány.
Ve vnitřním wellness bazénu s teplou vodou nesmějí 
chybět  různé  chrliče,  vodní  děla,  jeskyně  s vodopá-
dem,  divokou  řekou,  masážní  lehátka  i s perličkovou 
koupelí. Vedle wellness bazénu je umístěn menši krytý 

plavecký bazén a bazén pro nejmenší. Účinky vysoce 
mineralizované  termální  vody  si  můžete  užít  v kryté 
Rotundě,  která  se  skládá  i z venkovní  zastíněné  části, 
kam se dá vyplavat.
V hlavní sezóně čekají na milovníky pohybu sportovní 
hřiště (plážový volejbal, minigolf, multifunkční hřiště, 
stolní tenis, venkovní šachy).
Masážní  centrum  nabízející  širokou  škálu  klasické, 
relaxační  masáže  a různé  procedury  jako  magnetot-

erapie BEMER, oxygenoterapie, Velusjet hydromasážní 
postel, trakční postel (k léčbě zad). 
Saunový  svět  se  čtyřmi  saunami  (finská,  bio,  in-
fra  a parní),  zaručují  bezkonkurenční  odpočinek 
a uvolnění. 
Thermalpark Dunajska Streda nabízí vlastní ubytovaní 
přímo  v areálu  v různých  kategoriích,  jako  je  hotel 
Thermalpark ***, Penzion Thermalpark **, Penzion Bílý 
Dům *, Apartmány u jezera nebo Autokemp Thermal-
park **.
V Hotelu Thermalpark vás ubytují v moderně zařízených 
stylových a prostorných pokojích s příjemným person-
álem. Hotel je svojí polohou a vybavením vhodný pro 
firemní  akce,  školení,  semináře  a obchodní  schůzky. 
Celkem  47  útulných  pokojů  zajišťuje  pohodlí  vašeho 
druhého  domova.  Samozřejmostí  je  na  pokojích  kli-
matizace, minibar či volné wifi připojení. Hotel nabízí 
i pokoje,  které  se  dají  mezi  sebou  propojit  a jsou  tak 
vhodné  pro  rodiny  či  skupinu  přátel.  Součástí  parku 
je  občerstvení  s ochutnávkou  lokálních  delikates  ze 
Žitného  ostrova,  které  vás  určitě  okouzlí.  Navštivte 
Thermalpark  a zažijte  dovolenou  plnou  zábavy  a ak-
tivního odpočinku.  

Více informací najdete na 

THERMALPARK V SRDCI 
ŽITNÉHO OSTROVA
Láká vás představa úžasné dovolené plné zábavy, 
vody a odpočinku? Chtěli byste ji trávit v komfortním 
hotelu a ochutnat přitom regionální speciality? 
V malebném prostředí Slovenska, v srdci Žitného 
Ostrova, nabízí Thermalpark všem návštěvníkům 
relaxaci těla i duše.
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Pro hotelové a lázeňské hosty jsou připraveny komfortní 
dvojlůžkové  pokoje  s možností  přistýlky  nebo  dětské 
postýlky.  Pro  náročnější  disponuje  hotel  nadstandard-
ními  pokoji  Superior,  De  Luxe,  Family  nebo  luxusními 
apartmány. Kapacita hotelu je 250 lůžek (218 lůžek a 32 
přistýlek). 
Stylová  restaurace  nabízí  velký  výběr  kvalitních 
kulinářských  specialit,  které  vycházejí  z tradičních  slov-
enských, oblíbených regionálních a mezinárodních jídel. 
V letních  měsících  si  hosté  vychutnávají  jedinečnou 
atmosféru  oblíbené  letní  terasy  při  grilování  specialit, 
kterou zpříjemní cimbálová hudba. Pro zvýšení komfortu 
na vás čeká bohatá nabídka jídel a pití ve Wellness baru, 
nacházející se přímo v bazénovém světě.
Bazénový svět o ploše cca 1900 m2 nabízí největší vnitřní 
zážitkový  bazén  s termální  vodou  na  Slovensku.  Místní 
termální pramen s teplotou 27 °C, který vyvěrá z hloubky 
200 metrů, patří k řetězci přidunajských pramenů. Teplo-
ta  vody  v bazénovém  světě  se  pohybuje  v rozmezí  30 

až 36°C. Ve vnitřním bazénovém světě najdete relaxační 
zážitkový  bazén  s množstvím  vodních  atrakcí,  dětský 
bazén s tobogánem, vířivku a sedací bazén. V létě je pro 
hosty  k dispozici  až  10  bazénů  s termální  vodou  a 4  to-
bogány. 
Spa  a wellness  je  v hotelu  bohatě  doplněna  službami, 
relaxačními a kosmetickými procedurami, zábaly, koupe-
lemi a spa ošetřením. Exkluzivní službou jsou pravidelná 
jogová  cvičení.  Milovníci  saun  si  zde  přijdou  na  své. 
K dispozici jsou finská sauna, švédská sauna, parní sauna, 
bylinková aromatická sauna s přírodními silicemi, vířivka 
s termální vodou a ochlazovací bazén.
Hotel nezapomíná především na rodiny s dětmi. Příjemné 
trávení rodinné dovolené zajišťuje zkušený tým animátorů 
s programem  pro  děti,  půjčovna  kol  přímo  v hotelu 
a cyklostezky  přímo  u hotelu,  tipy  na  výlety  s rodinou 
do  okolí,  plážový  volejbal,  bowling  a další.  V každém 
ročním období tu najdete dostatek možností, jak relaxo-
vat  a bavit  se.  Oblíbené  jsou  vyhlídkové  plavby  lodí  po 

Dunaji po okolí Patinec, do Štúrova, Ostřihomu a Komár-
na z přístavu Patince. Během plavby budete moci poznat 
okolní přírodu Podunají.
Důležitou  součástí  hotelu  je  moderní  kongresové  cen-
trum s kapacitou až 300 osob.
Vynikající  technické  vybavení  a variabilita  uspořádání 
kongresových prostor odpovídá náročným požadavkům 
firemní klientely.

V nabídce hotelu najdete několik tematických pobytů:

WELLNESS RoMANcE – Romance pobyt
Vychutnejte  si  ve  dvojici  pobyt WELLNESS Ro-
MANcE  a oddávejte  se  společně  příjemným  ra-
dovánkám, kdy se nemusíte o nic starat. Pobyty od 
07.01. do 22.12.2019.

WELLNESS AQUA
Zregenerujte svůj organizmus a načerpejte novou 
energii  díky  blahodárným  účinkům  TERMÁLNÍ 
VODY  a nabídce  wellness  procedur,  které  Vám 
přibydou  každý  den  v rámci  ceny  pobytu.  Čím 
delší  pobyt,  tím  je  cena  za  noc  nižší.  Pobyty  od 
07.01.2019 do 22.12.2019

LETNí PoBYT – FIRST MoMENT
Užijte si léto plné slunce, skvělých zážitků, zábavy 
a odpočinku.
Nabízí 3 až 8 denní pobyty v termínu od 28.06. do 
01.09.2019.
FIRST MOMENT: do 31.05.2019 získáte Letní pobyt 
ještě o 10 % výhodněji.

Více  informací  o konkrétních  pobytech  a další  zají-
mavé informace si najdete na stránce: 

www.wellnesspatince.sk

RODINNÝ 
WELLNESS HOTEL
Rodinný Wellness Hotel Patince**** najdete 
v nejjižnější obci na Slovensku Patince, necelých 
260 km od Brna. Doménou hotelu je osobitý přístup, 
prvotřídní služby a tým odborníků, který se postará 
o vaši spokojenost. 

Wellness Hotel Patince ****

WELLNESS s.r.o.
Patince 431, 946 39 Patince

Recepce – non stop
 +421 35 790 85 00
 +421 918 886 715
 rezervacie@wellnesspatince.sk
www.wellnesspatince.sk
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Na návštěvníky Aquaparku čeká 7 bazénů s celoročním 
provozem  a 3  venkovní  bazény,  vybavené  vodními 
masážními  tryskami,  hracími  elementy,  vnitřními 
i venkovními tobogány.  
Geotermální  voda  s teplotou  57  až  72  °C  vyvěrá  ze 
dvou  pramenů,  má  blahodárné  účinky  na  pohybové 
ústrojí a zabezpečuje v bazénech odpočinek i relax pro 
všechny  věkové  kategorie.  Teplota  vody  v bazénech 
dosahuje 25 až 37 °C. Celkový objem vodní plochy je 
3698 m2.
Návštevníci  se  mohou  těšit  na  příjemný  relax  v útul-
ném prostředí saunového a vitálního světa.
Pozitivní odezvu si získal v létě u mladých ale i starších 
návštěvníků  toboganový  park,  se  smyčkami  a to-
bogány exotických tvarů a pestrých barev.  
Na sportovce čeká vnitřní 25 metrový a od května venko-
vní 50 metrový plavecký bazén s teplotou vody 25 °C. Děti 
a rodiče si určitě přijdou na své v Rodinném zábavním 
bazénu  s interaktívním  vodním  hřištěm,  vodní  věží, 
vodopády,  vodními  sprchami,  500  litrovým  vědrem, 
vodními  clonami,  děly  a kĺouzačkami.    V létě  se  vy-
dovádí  ve  venkovním  dětském  bazénu,  venkovních 
hřištích a celoročním interiérovém hřišti. 
Areál v průběhu celého roku organizuje animační pro-
gramy s diskotékami pro nejmenší, vodním aerobikem 
pro dospělé a zábavnými soutěžemi. 

Od  června  do  září  mohou  zažít  návštěvníci  trochu 
adrenalínu na lanové dráze TARZANIA, která se nachází 
v korunách vysokých zelených stromů lesoparku.
Nechybí tu ani stravovací zařízení fast foodového nebo 
restauračního typu.
Koupaliště  je  otevřené  denně  od  9.00  do  21.00  hod. 
Letní sezóna trvá od konce června do začátku září. 
Veľký  Meder  se  může  pyšnit  nejvyšším  počtem 
slunečních dnů na Slovensku. Přivítat vás tu proto může 
příjemné počasí. 
Novinkou  léta  2019  bude  nový  komplex  venko-
vních  bazénů  s divokou  řekou,  skákacím  můstkem 
a množstvím vodních atrakcí.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme vám příjemný re-
lax a odpočinek ve Veľkém Mederi.

www.thermalcorvinus.sk

ŠPIčKOVÁ DOVOLENÁ 
VE VELKÉM MEDERU

RELAX A POHODA V AQUAPARKU THERMAL 
CORVINUS VEĽKÝ MEDER 

Koupaliště a Aquapark Thermal Corvinus se nachází 
v krásném prostředí 100 hektarového lesoparku, na 
okraji města Veľký Meder,  je vybudované na 8 ha 
zatravněné plochy s množstvím zeleného porostu. 


