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Ponuka na poskytovanie Liečebných pobytov pre Odborový zväz bánk a poisťovní,
občianske združenie na rok 2021.

Vážený pán Ing. Svetozár Michálek, predseda OZ BP, vážená pani E. Borzová.
Na základe Vášho listu zo dňa 22.6.2021 Vám zasielame ponuku na poskytovanie
Liečebných pobytov pre členov Odborového zväzu bánk a poisťovní, občianske združenie,
s organizovaným zdravotným režimom a poskytovaním liečebných procedúr. Minimálna
dĺžka Liečebného pobytu je 6 nocí /7 dní. Nástup na pobyt by začínal vždy večerou v nedeľu
alebo v pondelok a končil by obedom. Odchod je do 10:00 hod. (raňajkami) a posledný obed
je formou obedového balíčka, ktorý klient dostane v odchodový deň pri raňajkách.
Možnosť využitia tohto pobytu aj pre manželov/manželky, partnerov/partnerky členov
OZBP.
Cenová kalkulácia za Liečebný pobyt je uvedená v prílohe mailu a v nasledovnom členení:
1. Pobyt sa uskutočňuje vo vhodnej klimatickej oblasti s nízkym výskytom zdraviu škodlivých
faktorov v životnom prostredí (zákon č.132/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov)
v prírodných klimatických podmienkach vhodných na liečenie, uznaných Rozhodnutím
Štátnej kúpeľnej komisie.
2. Programovo riadený zdravotný režim zahŕňa 3 liečebné procedúry/noc, pitné procedúry
(prírodná liečivá voda z prameňa Izabela a VR2 prameň Pri pošte Jozef), ktoré sa podávajú
v Balneoterapii, vrátane vstupnej lekárskej prehliadky, na základe ktorej sa definuje
liečebný proces a vypracuje individuálny rehabilitačný program, pričom liečba bude
komplexná.
3. Forma stravovania: celodenné stravovanie, zodpovedajúce zásadám správnej výživy. Je
možnosť zabezpečiť aj stravovanie pri rôznych potravinových alergiách, prípadne
intoleranciách.
4. Doplatok za dieťa je: 26€ /noc v Travertíne a vo Švajčiarskych domčekoch***. V cene
ubytovanie, plná penzia a vstup do Vitálneho sveta v Balneoterapii.
5. Doplatok za dieťa je: 33€ /noc v V Grand Hoteli Strand****. V cene ubytovanie, plná
penzia a vstup do Aqua Thermall Wellness a krytého bazéna Izabela v Grand Hoteli
Strand****.
6. V Grand Hoteli Strand**** a v Travertínoch je bezplatné pripojenie WIFI.
V cene pobytu nie je zahrnutý poplatok z miesta 0,50€ / osoba / noc.
Zmeny podmienok pobytu je možné po vzájomnej dohode.
Vyšné Ružbachy 14.7.2021
PhDr. Martina Konrádyová, vedúca obchodu a marketingu
martina@ruzbachy.sk
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