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Nabídku vám doplníme cyklostezkami, turistickými zajímavostmi a spoustou míst. Užijte si pobyt
a cestovatelské zážitky.
Vaše redakce TIM
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Přinášíme Vám novinky ze sousedního Slovenska,
představíme Vám tipy na zimní dovolenou, památky, přírodu, wellness nabídku a lázeňské pobyty.
Chybět nebudou ani kulturní a společenské 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 poutavou nabídku termálních lázní a koupališť, relaxační
wellness pobyty, magickou přírodu, nejmenší
velehory Vysoké Tatry, hrady a zámky a památky
Unesco.
Slovensko nabízí pobyty ve 25 léčebných lázních
s 1472 minerálními prameny. Unikátní přírodní
léčivé zdroje každoročně nabízí jedinečné léčebné 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 prameny, o jejich léčivém účinku se můžete přesvědčit
sami. Bohatá nabídka lázní doplněná výhodným
pobytovým balíčkem v kombinaci s procedurami
se nedá odmítnout.
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O VÍKENDOVÝ POBYT
V LÁZNÍCH PRO DVA
Pošlete nám fotku z vašich cest
po Slovensku na adresu redakce
magazínu TIM info@czech-tim.cz.
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SLOVENSKÝ SPECIÁL

LÁZNĚ TURČIANSKÉ TEPLICE
– ZDRAVÍ NAD ZLATO
ZLATÉ LÁZNĚ TURČIANSKE TEPLICE JSOU ČLENEM SKUPINY MEDICAL SPA – SKUPINY ZAŘÍZENÍ
NACHÁZEJÍCÍCH SE NA STŘEDNÍM SLOVENSKU, V LÁZEŇSKÉM CENTRU TURČIANSKE TEPLICE.
KLIENTŮM POSKYTUJÍ KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKOU PÉČI ZAMĚŘENOU NA LÉČBU A REHABILITACI PO
NEMOCÍCH POBYBOVÉHO ÚSTROJÍ, ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST, NEUROLOGICKÝCH
A KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ, ZAŽÍVACÍCH ONEMOCNĚNÍ, ŽENSKÝCH, ONKOLOGICKÝCH
A PRACOVNÍCH ONEMOCNĚNÍ.
a mnoho příležitostí k relaxaci a sportovnímu vyžití.
V bezprostřední blízkosti léčebných domů se nachází
nejen celoroční Spa&Aquapark, jedinečný aquapark
s léčivou vodou na Slovensku, ale také krásný lázeňský park, který je národní kulturní památkou.
Propojením jednotlivých zařízení vytvářejí Zlaté lázně Turčianske Teplice moderní destinaci zdravotní
turistiky, která navazuje na tradici lázní z roku 1281
– v dávné minulosti se v Turčianských Teplicích léčila
šlechta – císař Maximilián Habsburk, Alžběta Bavorská, známá jako císařovna Sissi, ale také lucemburský
král Zikmund, který se koupal v turčianské minerální
vodě se zlatou korunou na hlavě. Legenda praví, že
právě díky kombinaci zlata a turčianské léčivé minerální vody se král uzdravil a dožil vysokého věku.

Vyzkoušejte účinky tohoto jedinečného spojení,
ale i další léčebné procedury osobně. Stačí si vybrat
ze široké nabídky pobytů a procedur na webových
stránkách www.therme.sk nebo kontaktovat rezervační oddělení Zlatých lázní Turčianske Teplice, kde
vám rádi pomohou s výběrem.

KONTAKT

Základem péče ve Zlatých lázních je zdravotní péče
založená na nejnovějších znalostech, diagnostika pomocí nejmodernějších přístrojů, neinvazivní postupy
preventivní a rehabilitační léčby a využití letitého
osvědčeného, unikátního přírodního léčivého zdroje
– turčianské minerální léčivé vody. Díky vysoké mineralizaci má tato voda širokospektrální léčivé účinky.
Kromě vodoléčby se ve Zlatých lázních používá teploléčba, elektroléčba, magnetoterapie, světloléčba,
mechanoterapie, terapeutické masáže, rehabilitace
a další léčivé postupy.
Léčebné domy Aqua**, Veľká Fatra***, Veľká Fatra**** a lázeňský hotel Royal Palace***** nabízejí
pestré možnosti ubytování, cateringových, kulturních a společenských aktivit, krásnou okolní přírodu
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Informace a rezervace pobytů:
 +421-43-4913 000
fax.: +421-43-4922 943
 rezervacie@therme.sk

SLOVENSKÝ SPECIÁL TIM


SLOVENSKÝ SPECIÁL

LÁZNĚ • WELLNESS • PAMÁTKY • TURISTIKA

LÁZNĚ SLIAČ – MOTOR VAŠEHO SRDCE
LÁZNĚ SLIAČ, HISTORICKY ZNÁMÉ A VYHLEDÁVANÉ LÁZNĚ, ZASAZENÉ DO NÁDHERNÉ PŘÍRODY STŘEDNÍHO SLOVENSKA.
PRVNÍ PÍSEMNÁ ZMÍNKA O LÁZNÍCH POCHÁZÍ Z ROKU 1244. V 15-16. STOLETÍ, PATŘILY LÁZNĚ MEZI NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ
LÁZNĚ V UHERSKU. V 18. AŽ 20. STOLETÍ BYLY ČASTO NAVŠTĚVOVANÉ VÝZNAMNÝMI HOSTY Z OBLASTI POLITIKY,
KULTURY A VĚDY.
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. Dominantou lázní
je kromě 43 hektarů areálu plném parků, alejí a lesoparkem, také kulturní památka
Lázeňský Hotel Palace***, který je postavený v duchu
funkcionalismu významným českým architektem Rudolfem Stockarem.

KONTAKT

K léčbě lázně využívají jedinečné přírodní léčivé
zdroje – 4 minerální prameny vhodné na pitné kúry
a „Lázeňský pramen“ s unikátní izotermickou teplotou 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. Ve volném čase mohou klienti využít
termální koupaliště, tenisové kurty, srdíčkové trasy,
půjčovnu kol, na své si přijdou i fanoušci nordic walkingu.
Navštivte světově známé lázně přímo v srdci Slovenska. Krédem lázní jsou kvalitní a cenově dostupné
služby a spokojenost hostů.

SLOVENSKÝ SPECIÁL TIM
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KÚPELE SLIAČ a.s.
 045/5443 794
 sales@spa-sliac.sk
www.spa-sliac.sk
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PREČO SÚ TATRY AKO LIEK?
Aktívny pohyb na čerstvom vzduchu pôsobí ako liečivá procedúra.
Počas zimných teplotných inverzií zažijete dokonalo slnečné dni.
Jesenné prechádzky lesom s primeranou vlhkosťou sú najlepším lekárom.
Objavte krásy farebných Vysokých Tatier a vychutnajte si účinky horskej klímy.

Ubytovanie, informácie
a tipy na túry nájdete na:

Realizované
s finančnou podporou
Ministerstva dopravy
a výstavby Slovenskej
republiky

www.regiontatry.sk

SLOVENSKÝ SPECIÁL TIM
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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
tivních revmatických 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.

KONTAKT

Lázeňský ústav založil v roce 1863 lékař a balneolog
evropského významu František Ernest Scherer, podle
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 komplex balneoterapie, krytý a otevřený termální bazén a tělocvičnu. Léčebné procedury nabízejí široké
spektrum možností a výběr z více jak 30 různých procedur 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
poskytuje léčbu všech forem zánětových a degenera-

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/

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

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

KONTAKT

Klimatické lázně nabízí komplexní klimatické lázeňské
léčby. Součástí lázeňské léčby je i rehabilitační centrum.
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, skotské 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.
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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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THERMALPARK

V SRDCI ŽITNÉHO OSTROVA
DOVOLENÁ PLNÁ ZÁBAVY, VODY A ODPOČINKU V KOMFORTNÍM HOTELU
A OCHUTNÁVKOU REGIONÁLNÍCH SPECIALIT V MALEBNÉM PROSTŘEDÍ
SLOVENSKA, V SRDCI ŽITNÉHO OSTROVA V DUNAJSKÉ STREDĚ, NENÍ JEN
VYSNĚNÁ PŘEDSTAVA.
Thermalpark DS s ubytováním ve vlastním stylovém hotelu
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.
Ve vnitřním wellness bazénu s teplou vodou nesmějí chybět různé chrliče, vodní děla, jeskyně s vodopádem, 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.
Termální voda má příznivé účinky hlavně při potížích pohybového aparátu. Pro návštěvníky, kteří si chtějí užít blahodárné účinky termální vody, nabízí areál relaxaci 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 menši Italský bazén
a jacuzzi.
Masážní centrum nabízející širokou škálu klasické, relaxační masáže a různé procedury jako magnetoterapie
BEMER, oxygenoterapie, Velusjet hydromasážní postel,
trakční postel (k léčbě zad). Saunový svět se čtyřmi saunami (finská, bio, infra a parní), zaručují bezkonkurenční odpočinek a uvolnění.
Navštivte Thermalpark a zažijte zábavu a aktivní odpočinek.
Více informací najdete na

www.thermalpark.sk
hotel.thermalpark.sk
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Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slovenského ráje

Bukové lesy

SLOVENSKÉ DĚDICTVÍ

UNESCO

Vlkolínec

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.
3. Banská Štiavnica (1993) bývalé středověké kráBánska Štiavnica
Bardejov

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 zpřístupněné 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 severovýchodě 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 renesančním 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. století. Řada dalších už je na Listině
čekatelů a o zápis ke světovému dědictví usiluje.
6. Jeskyně a propasti Slovenského krasu a Slovenského ráje (1995, 2000)
Krasová krajina na území jihovýchodního Slovenska
ukrývá nádherný podzemní svět, patří sem jeskyně
Domica, unikátní Ochtínská aragonitová jeskyně,
Gombasecká, Dobšinská ledová jeskyně a mnohé další.
Celkem 712 objevených jeskyní vytváří typický krasový
systém.

Dřevěné kostelíky

1. Spišský hrad (1993), Spišská Kapitula, kostel
s. Ducha v obci Žehra se vzácnými raně gotickými
freskami ze 13. století. Spišský hrad patří mezi největší hrady v Evropě, je tvořen renesančními i gotickými budovami. 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.

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 republikou)
5. horehronský vícehlasy zpěv (2017)

2. Vlkolínec (1993) je vesnice, se 45 dřevěnými tradičními budovami, v které dodnes žijí lidé. Jedná se o příklad zachované lidové architektury v národním parku
Velká Fatra, nedaleko od města Ružomberok.
Spišský hrad

www.unesco-slovakia.sk
www.slovakia.travel
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K aktivnímu odpočinku v lázních slouží fitness, tenis,
minigolf, plážový volejbal nebo romantické venkovní bazény. Tento ráj na zemi nabízí několik restaurací
a bohatý kulturní program. Uprostřed lázeňského
jezírka, po kterém se můžete projet na lodičce, najdete stylovou restauraci Rybářskou baštu s rybími
specialitami.

Nabídka pobytů:
RELAX CLASSIC
Obsahuje: relaxační procedury a polopenzi (večeře). Minimálně na 2 noci, maximálně na 8 nocí.
Cena balíčku na osobu a noc: 49 €.
RELAX EXCLUSIVE
Obsahuje: relaxační procedury a polopenzi (večeře). V ceně balíčku je denně mísa čerstvého
ovoce. Minimálně na 2 noci maximálně na 8 nocí.
Cena na osobu a den: 63 €.

KONTAKT

BEAUTY RELAX
Obsahuje: wellness a beauty procedury a polopenzi (večeře), mísa ovoce při příjezdu. Minimálně na 2 noci maximálně na 5 nocí.
Cena balíčku na osobu a den: 69 €.

Slovenske liečebne kupele
Rajecke Teplice, a. s.
Osloboditeľov 131/4, 013 13 Rajecké Teplice
 +421 41 5494 256-7
 spa@spa.sk
www.spa.sk

RAJECKÉ TEPLICE
LÁZNĚ SPA APHRODITE RAJECKÉ TEPLICE MŮŽEME S HRDOSTÍ POVAŽOVAT ZA
LUXUSNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT, KTERÝ SE ZAMĚŘUJE NA KLIENTELU, VYHLEDÁVAJÍCÍ
KVALITNÍ LÉČEBNÉ, RELAXAČNÍ A GASTRONOMICKÉ SLUŽBY.
Město Rajecké Teplice ležící v nadmořské výšce 420
metrů uprostřed Rajecké doliny, je z východu lemované pohořím Male Fatry a ze západu Strážovskými
vrchy. Blahodárné účinky termálních léčivých vod
v Rajeckých Teplicích o teplotě 38 °C jsou známé již od
14. století. Jedná se o vodu hydrogenuhličitanovo – vápenato – hořečnatou bez další úpravy. V lázních vám
pomohou hlavně s problémy pohybového ústrojí, nervovými nemocemi a nemoci z povolání.
Největší chloubou lázní je luxusní čtyřhvězdičkový lázeňský hotel Aphrodite Palace. Restaurační koncept
bufet a la carte stejnojmenné restaurace s až 270 místy vznikal za asistence nejlepšího šéfkuchaře ze Slovenska pana Mariána Fily. Noblesní restaurace nabízí
širokou nabídku mezinárodní kuchyně, ale i oblíbené
domácí speciality.
Bar CABARET APHRODITE slouží ubytovaným hostům
i veřejnosti k různým zábavným a společenským akcím.

Prostor slouží nejen pro skvělé víkendové kabaretní
programy tzv. „Cabaret Show“ (zpěváci, imitátoři, kouzelníci, tanečnice apod.), které si hosté užívají v plné
míře, ale díky technickému vybavení je vhodný k organizování různých konferencí, seminářů a eventů.
Reprezentativní prostor slouží i k mezinárodním a firemním akcím. Firmy, společnosti, instituce mají jedinečnou příležitost pozvat obchodní partnery nebo
zaměstnance do exkluzivního prostoru lázní, kde se
mohou nejen vzdělávat, ale i využít blahodárný účinek
termálních lázní a užít si večerní zábavu.
Neopakovatelný zážitek ze saunování je pro návštěvníky připraven v saunovém světě. Saunoví mistři vás
budou rozmazlovat a postarají se o vaše pohodlí a relaxaci. Pro milovníky saunování jsou připraveny jedinečné saunové večery, na kterých se vám představí místní
i hostující saunoví mistři se svojí pečlivě připravenou
saunovou show.
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