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Cennik ważny od 17.01.2022   

PAKIETY TERMA SŁOWACKI  
Pokój     

  1- osobowy 
(ceny zawierają podatek VAT) 

 

Pokój  
2 -osobowy  

(cena za os./ dobę za pokój) 
(ceny zawierają podatek VAT) 

APARTAMENT 
Cena za 1 lub 2 osoby 

(ceny zawierają 

podatek VAT) 

 
Konopna Terapia Leczenia Bólu  

7/14 noclegów 
W cenie: nocleg, śniadanie, lunch, kolacja, konsultacja lekarska, 

28/56 zabiegów leczniczych: 6/12 x kąpiel siarczkowa, 6/12x 
kąpiel konopna, 2/4 x terapia manualna(30min),  

3/6x kinezyterapia indywidualna z terapeutą (30min),  
5/10 x masaż z olejem konopnym(15min),  

6/12 x krioterapia ogólnoustrojowa/miejscowa 

Jedyny 
taki 

program w 
Kraju! 

 
Oferta 

dostępna 
już od 

01.01.2022 

470 345 (690) 800 

Uzdrowiskowo-Leczniczy 
min. 14 noclegów 

W cenie: nocleg, śniadanie, lunch, kolacja,  
wizyta lekarska, 4 zabiegi lecznicze/doba/os. 

 430 310 (620) 740 

Uzdrowiskowo-Leczniczy 
min. 7-13 noclegów  

W cenie: nocleg, śniadanie, lunch, kolacja,  
wizyta lekarska, 4 zabiegi lecznicze/doba/os.  

 450 320 (640) 
 

770                 
 

ZDROWY KRĘGOSŁUP 
7 noclegów 

W cenie: nocleg, śniadanie, lunch, kolacja,  
wizyta lekarska, 28 zabiegów leczniczych:  

6x kąpiel siarczkowa, 3 x terapia manualna (30 min) ,  
3x kinezyterapia indywidualna z terapeutą (30min),  

3 x masaż klasyczny (15 min), 3 x masaż na łóżku japońskim 
Aquatizer, 5 x krioterapia, 5 x ćwiczenia w basenie  

 

470 345 (690) 800 

Cena pakietu:       
3290 os. 

Cena pakietu: 
4830 zł  

Cena pakietu:  
5600 zł 

 1 lub 2 os. 

Regeneracyjny 
min. 5 noclegów 

W cenie: nocleg, śniadanie, obiadokolacja,  
wizyta lekarska, 2 zabiegi lecznicze/doba/os. 

 390 270 (540) 720 

Zimowa Rehabilitacja w Termach    
min. 2 noclegi 

W cenie: nocleg , śniadanie, obiadokolacja, lecznicze kąpiele w 
baliach siarczkowych i basenach mineralnych, inhalacje w tężni 

solankowej i biosaunie 
dostawka dla dziecka 3-12 lat – 100 zł  

Nd-PT 350 240 (480) 

660 

Pt-Nd 370 260 (520) 

 Hotelowy 
W cenie: nocleg, śniadanie   350 210 (420) 640 

We wszystkich pakietach:  
Basen termalno-mineralny z 26 atrakcjami wodnymi, basen zewnętrzny, sauny, jacuzzi, tężnia solankowa,  
balie siarczkowe. Możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć ruchowych według aktualnie obowiązującego 

planu.  

Doba hotelowa: od 16.00 w dniu przyjazdu do 11.00  w dniu wyjazdu 
Dostawka/ Pobyt dzieci 3-12 lat  – 100 zł/dobę (2posiłki). Pobyt dzieci 0-3 lat – bezpłatny. 

Dopłata do pokoju w standardzie DELUX 20 zł/doba/pokój. Wszystkie pokoje z Wi-Fi, klimatyzacją i balkonami.  

    Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych  

Parking- dodatkowo płatny 10 zł doba/auto.  

Opłata uzdrowiskowa 3,70 zł doba/osoba płatna gotówkę.  

Obiekt zastrzega sobie prawo braku dostępności, do niektórych świadczonych usług z niezależnych przyczyn technicznych. 
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