LIEČEBNÝ DOM POĽANA



SME TU PRE VÁS UŽ OD ROKU 1838

O KÚPEĽOCH
V srdci stredného Slovenska, v údolí
Slovenského Rudohoria, na úpätí
severných svahov Vepra a v ústí doliny Peklo,
ležia obklopené zamatovou vôňou ihličnatých
lesov Kúpele Brusno.
Náš kúpeľný komplex sa nachádza v obci Brusno v srdci
stredného Slovenska, len 20 km od Banskej Bystrice.

VŠETKY SLUŽBY A UBYTOVANIE POSKYTUJEME
„POD JEDNOU STRECHOU“ V LIEČEBNOM DOME POĽANA.

ŠPECIALIZUJEME SA NA LIEČBU
obehového ústrojenstva,
tráviaceho ústrojenstva,
chorôb z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou

sekréciou (Diabetes mellitus),
chorôb z povolania.
Základom liečebných, relaxačných a špeciálnych
procedúr poskytovaných v našich kúpeľoch
je využitie prírodných liečivých zdrojov vo forme pitnej kúry,
vaňového a sedacieho minerálneho kúpeľa.
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PREČO PRÁVE KÚPELE BRUSNO?





UNIKÁTNA VODA

KVALITNÁ STAROSTLIVOSŤ

U nás sa môžete vykúpať v prírodnej
vysokomineralizovanej kyselke.

Postarajú sa o Vás špičkový fyzioterapeuti
a kvalifikovaný personál.





SLUŽBY NA VYSOKEJ ÚROVNI

KRÁSNE PROSTREDIE

Všetky služby poskytujeme s dôrazom
na čo najväčšiu spokojnosť klientov.

Zrelaxujte v nádhernom prostredí
hôr a lesov Nízkych Tatier.





POLOHA

MODERNÉ VYBAVENIE

Najdete nás v srdci Slovenska v obci Brusno, neďaleko Banskej Bystrice.

Čaká na Vás kompletne zrenovovaný
liečebný dom s moderným vybavením.
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LIEČEBNÝ DOM POĽANA

S výstavbou Liečebného domu Poľana sa začalo v roku 1975. Investorom boli Československé štátne kúpele Sliač a dodávateľom Pozemné stavby, n.p. , Banská Bystrica. po
mnohých peripetiách sa prevádzka Poľany začala až v novembri 1985. Liečebný ústav
mal kapacitu 200 lôžok. Kapacita balneoterapie predstavovala 350 pacientov, čo postačovalo i pre ambulantných pacientov.

V ROKOCH 2005 – 2007 SA LIEČEBNÝ DOM POĽANA
KOMPLETNE ZREKONŠTRUOVAL A MÁ KAPACITOU 214 LÔŽOK.

Okrem kúpeľných služieb poskytujeme našim klientom aj možnosť
usporadúvania firemných eventov.

KONGRESY A FIREMNÉ AKCIE
Prekrásne prostredie v Nízky Tatrách je ideálnym miestom pre firemné stretnutia spojené s aktívnym oddychom v prírode. Dostatočná lôžková kapacita Liečebného domu
Poľana umožňuje organizovanie akcií rozsiahlejšieho charakteru rôzneho zamerania
– recepcií, firemných a marketingových prezentácií, eventov, team-buildingov, kurzov,
školení, vedeckých sympózií či seminárov.
K dispozícií je najmodernejšie technické vybavenie. Variabilné usporiadanie priestoru je
prispôsobiteľné akýmkoľvek požiadavkám.
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UBYTOVANIE
V Liečebnom dome Poľana sa nachádza:
42 jednolôžkových izieb s prístelkou,
79

dvojlôžkových izieb,
3 bezbariérové izby,
4 apartmány.

VYBAVENIE IZIEB
samostatné sociálne zariadenie s vaňou alebo sprchovým kútom
signalizačné zariadenie
televízny prijímač so satelitným príjmom
rádio
telefón
chladnička s minibarom
trezor
pripojenie na internet.

Okrem toho má každá izba balkón s krásnym výhľadom na okolitú prírodu.

HOTELOVÉ SLUŽBY
konferenčné miestnosti a salónik
free WIFI pripojenie na internet
transfer klientov
bezplatné parkovanie
požičiavanie žehličiek, pranie
predaj suvenírov a darčekových predmetov
predaj darčekových poukážok
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PRÍRODNÁ LIEČIVÁ VODA
K liečebným účinkom sa využívajú pramene prírodných liečivých minerálnych vôd
klasifikovaných ako „prírodná minerálna voda, vysoko mineralizovaná, kyselka, hydrogén-uhličitanovo-síranovo, vápenato-horečnatá so zvýšeným obsahom hydrogénuhličitanov a síranov, so zvýšeným obsahom vápnika, horčíka a fluoridového iónu, slabo
kyslá, studená. V kúpeľnom parku vyviera 7 minerálnych prameňov Ludvig, Paula, Hedviga, Ondrej, Ďumbier, Vepor a vrt ŠHB – 2 (voda je využívaná na zásobovanie kúpeľnej
fontány).

NA LIEČEBNÉ ÚČELY SA VYUŽÍVAJÚ 4 PRAMENE
LUDVIG

PAULA

ĎUMBIER

ONDREJ

Všetky pramene majú prakticky rovnaké chemické zloženie,
pričom všetky sú využívané na pitnú kúru a prameň Ondrej súčasne
k príprave minerálnych uhličitých kúpeľov.
ZLOŽENIE VODY MINERÁLNEHO PRAMEŇA ONDREJ
KATIÓNY
Vápnik
Sodík
Horčík
Draslík
Stroncium
Amónium
Lítium
Mangán
Bárium
Železo
Hliník
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mg/l
Ca
Na+
Mg2+
K+
Sr2+
NH4+
Li+
Mn2+
Ba2+
Fe2+
Al3+
2+

238,22
110,62
77,63
16,00
3,360
0,21
0,167
0,030
0,034
0,07
0,08

ANIÓNY
Hydrogénuhl.
Sírany
Chloridy
Fluoridy
Dusičnany
Bromidy
Fosforečany
Jodidy

mg/l
HCO3
SO42ClFNO3Br PO43I-

-

Celková mineralizácia
Voľný CO2

717,0
548,3
33,28
1,25
< 0,5
< 0,2
< 0,03
0,016
1772
720

PRAMEŇ ONDREJ JE TIEŽ PLNENÝ V PLNIARNI KÚPEĽOV BRUSNO
DO FLIAŠ A EXPEDOVANÝ DO MALOOBCHODNEJ SIETE POD OBCHODNÝM
NÁZVOM BRUSNIANKA.
Vody sa používajú najmä na pitné kúry a minerálne kúpele. Účinok pitných kúr
je najvýraznejší pri ochorení tráviaceho ústrojenstva a účinok minerálnych kúpeľov
je najmä pri ochoreniach srdcovo-cievneho a pohybového aparátu.

PROCEDÚRY
Klientom ponúkame vodoliečebné procedúry, masáže, terapie, telesnú výchovu
a mnoho ďalších procedúr na relaxáciu a zlepšeniu zdravotného stavu. Spolu
máme v ponuke vyše 50 liečebných procedúr, z ktorých kúpeľný lekár každému
odporučí tie najvhodnejšie.

POSKYTUJEME NASLEDOVNÉ
PROCEDÚRY A TERAPIE
Minerálne a bazénové kúpele

Vaňový minerálny kúpeľ + zábal, Minerálny
rašelinový kúpeľ + zábal, Rehabilitačný bazén
+ zábal, Sedací minerálny bazén + zábal
Masáže

Klasická masáž celková a čiastočná, Klasická
masáž krčnej chrbtice, Reflexná masáž chodidiel a segmentová, Olejová relaxačná masáž,
Mäkké techniky, Medová detoxikačná masáž,
Masáž lávovými kameňmi, Bankovanie
Liečebná a telesná výchova

Skupinový liečebný telocvik, Individuálny liečebný telocvik, Skupinové cvičenie v bazéne,
Individuálne cvičenie v bazéne, Fitness

Fyzikálna terapia

Phyaction, Guidance, Myaction TENS, Diatermia, Pamatron, Biolampa, Ultrazvuk, Prístrojová lymfodrenáž
Termoterapia

Parafínový zábal, Rašelinový suchý zábal,
Fínska sauna, Parná sauna
Ostatné procedúry

Plynové CO2 injekcie, Suchý uhličitý kúpeľ,
Oxygenoterapia

BAZÉNY A SAUNY
Pre ubytovaných klientov ale aj pre verejnosť
ponúkame tiež možnosť zaplávať si v bazéne
s teplou vodou, vychutnať si masáž, vírivku alebo
navštíviť fínsku a parnú saunu.

Vodoliečebné procedúry

Podvodná masáž + zábal, Škótske streky,
Vírivý kúpeľ na horné alebo dolné končatiny,
Striedavé nožné kúpele, Vírivý celkový kúpeľ +
zábal
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STRAVOVANIE
REŠTAURÁCIA
Jedlá sú podávané formou bufetových stolov v pestrej ponuke jedál domácej
i zahraničnej kuchyne.
Ponúkame vyváženú stravu s ohľadom na rôzne typy diét ako delená, šetriaca,
racionálna, žlčníková, nízkocholesterolová, redukčná, diabetická. Vyhovieme
samozrejme aj vegetariánom a celiatikom.
V ponuke je denne bohatý výber šalátov v samoobslužnom šalátovom pulte.

LOBBY BAR
Možnosť posedieť si pri káve či pohári kvalitného vína, ochutnať „a la carte“ špeciality domácej a zahraničnej kuchyne, ktoré sú pastvou nielen pre oči, ale aj pre
chuťové poháriky tých najväčších labužníkov, ponúka náš hotelový Lobby bar.
Priamy vstup z baru na letnú terasu umožní návštevníkom pokochať sa pohľadom na krásnu okolitú scenériu.

NOČNÝ BAR
Ak ste spoločenský a radi sa zabávate pri dobrej hudbe, navštívte náš nočný bar
so živou hudbou, vytancujte sa v rytme evergreenov alebo sa len započúvajte do
zmesi tónov ľudových, klasických alebo moderných piesní.
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VOĽNÝ ČAS
Park a krásne okolie Liečebného domu Poľana
sú ideálnym miestom na prechádzky, bicyklovanie a turistiku.

KULTÚRA
Priamo v liečebnom dome sa pravidelne konajú tanečné večierky a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia – vystúpenie
folklórnych súborov, tanečných skupín a hudobno-zábavných a estrádnych programov.

VÝLETY
Svoj pobyt si môžete spestriť výletmi a navštíviť tak najzaujímavejšie turistické atrakcie a historické pamiatky v našom
regióne.
Horehronie, raj v Tatrách, je ako stvorený na aktívnu dovolenku pre rodiny s deťmi, romantické chvíle, ale i vášnivých
dobrodruhov.

SLUŽBY PRE VOĽNÝ ČAS
požičiavanie spoločenských hier
požičiavanie bicyklov
knižnica
Nordic Walking
stolný futbal, šípky, billiard, petang
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KB SPA s.r.o., Kúpeľná 1/2, 976 62 Brusno
Tel.: +421 48 43 11 511, +421 910 838 328, e-mail: recepcia@kupelebrusno.sk
Kúpele Brusno, www.kupelebrusno.sk

