
CENNÍK WELLNESS

LEGENDA MEDZI KÚPEĽMI



 WELLNESS
V SRDCI PIENIN

WELLNESS PENZIÓN SMERDŽONKA
Červený Kláštor 163
059 06  Červený Kláštor
Slovenská republika

+421 914 338 820  |  recepcia@kupelecks.sk  |  www.kupelecks.sk  |  eshop.kupelecks.sk

TEŠIŤ SA MÔŽETE NA

SME TU PRE VÁS

PERMANENTKY
10x vstup do wellness centra (2,5 hod.) 219,00 €

179,00 €

10x vstup do bazéna (2 hod.) 79,00 €
65,00 €

Nájdete nás na:
KÚPELE SMERDŽONKA

bazén pre dospelých 
masážne trysky
detský bazén
fínsku saunu
infrasaunu
parnú saunu s esenciou byliniek
parnú saunu so soľnými výparmi

ochladzovací bazén
ľadopád
fínske vedro
Kneippov chodník
niekoľko jacuzzi
soľnú inhaláciu
tepidárium



WELLNESS CENTRUM
S BAZÉNOM

Dospelý / Junior (15+) 
Senior (60+) / ŤZP

4,00 €
2,00 €

Doplatky

Vstup do saunovej časti wellness centra nie je povolený pre deti do 15 rokov.

 U nás vám k 2,5 hodinovému vstupu do wellness centra s bazénom dávame
 navyše 30 minút na prezlečenie a prípravu, aby ste si mohli poriadne oddýchnuť.

 Pri vstupe do wellness centra sa vyberá záloha za čipový náramok/osušku/plachtu
 v hodnote 10 €. Záloha vám bude vrátená po odovzdaní vecí na recepcii.

 

Doplatky sa  platia za každých 30 minút
po uplynutí doby 3 hodín (2,5 hod. vstup + 30 min.).

Dospelý / Junior (15+) 
Senior (60+) / ŤZP

29,90 €
23,90 €

21,90 €
15,90 €

ZĽAVY NA VSTUPY
10 % regionálna zľava (okresy SL a KK) z individuálneho vstupu do saunovej alebo bazénovej časti 
wellness centra
15 % pre ubytovaných hostí: zľava z individuálneho vstupu do saunovej alebo bazénovej časti wellness centra. 
Zľavy nie je možné kombinovať a nevzťahujú sa na extra výhodné wellness ani na doplatky. 
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Vstup na 2,5 hod.Individuálny vstup

3 osoby
4 osoby
5 osôb 

54,90 €
65,90 €
76,90 €

Vstup na 2,5 hod.Extra výhodné vstupy

Denný vstup



BAZÉNOVÁ ČASŤ
S JACUZZI

Dospelý / Junior (15+)
Dieťa (5-15 rokov) 
Senior (60+) / ŤZP

2,00 €
1,00 €
1,00 €

Doplatky

 U nás vám k 2 hodinovému vstupu do bazénovej časti dávame
 navyše 30 minút na prezlečenie a prípravu, aby ste mali čas zrelaxovať.

 Pri vstupe len do bazénovej časti s jacuzzi sa vyberá záloha
 za čipový náramok v hodnote 10 €.

 Záloha vám bude vrátená po odovzdaní náramku na recepcii.
 

Doplatky sa  platia za každých 30 minút
po uplynutí doby 2,5 hodín (2 hod. vstup + 30 min.).

Dospelý / Junior (15+)
Dieťa (5-15 rokov) 
Senior (60+) / ŤZP

7,90 €
4,90 €
5,90 €

Vstup na 2 hod.Individuálny vstup

Cenník je platný od 1.1.2022.


