CENNÍK SLUŽIEB
pre verejnosť

Liečebný dom DETVAN

poskytovaných v prevádzke Kúpele Kováčová, s.r.o.
Platný od 01. 01. 2016. Uvedené ceny sú s DPH.

Typ služby (v cene „mokrej“ procedúry je zarátané použitie 1 ks kúpeľnej plachty!)

EUR

Bazénový termálny kúpeľ dospelí + zábal

6,00

Bazénový termálny kúpeľ dospelí (ZŤP a nad 60 rokov) + zábal

5,00

Bazénový termálny kúpeľ dieťa (od 10 rokov)

4,00

(20 min. pobyt v bazéne + 20 min. zábal + 20 min. os. hygiena)
(20 min. pobyt v bazéne + 20 min. zábal + 20 min. os. hygiena)
(20 min. pobyt v bazéne + 20 min. os. hygiena + 20 min. zábal)

PERMANENTKA bazénový termálny kúpeľ dospelí – 10 vstupov

50,00

PERMANENTKA bazénový termálny kúpeľ dospelí (ZŤP, nad 60 rokov) – 10 vstupov

40,00

Vaňový termálny kúpeľ + zábal (20 min. kúpeľ + 15 min. zábal + 25 min. os. hygiena)

6,50

Subaquálna masáž (15 – 20 min. masáž )

9,00

Klasická masáž čiastočná / BIO masáž čiastočná (20 min. masáž)

8,00 / 9,00

Klasická masáž celotelová / BIO masáž celotelová (45 min. masáž)

19,00 / 21,00

Reflexná masáž chodidiel (40 min. masáž)

15,00

Masáž lávovými kameňmi (40 min. masáž)

20,00

Medová masáž (20 min. masáž)

9,00

Čokoládová masáž + zábal (10 min. peeling + 10 min. masáž + 15 min. čokoládový zábal)

17,00

Reflexná masáž (15 min. masáž)

8,00

Bankovanie (20 – 25 min. masáž)

13,00

Morský kúpeľ (tlakový aerosolový kúpeľ, 15 – 20 min., + plachta)

3,00

Škótske streky + zábal (8 – 10 min.)

5,00

Hydromasážny kúpeľ horných končatín (15 min. kúpeľ)

4,00

Hydromasážny kúpeľ dolných končatín (15 min. kúpeľ)

5,00

Perličkový kúpeľ celotelový (20 min. kúpeľ)

6,00

Vírivé kúpele (kyslíkový, uhličitý, živá soľ – 20 min. kúpeľ)

7,00

Termálny lávový zábal (20 min. zábal)

6,00

Termálny rašelinový zábal (20 min. zábal)

7,00

Fínska sauna suchá (90 min. pobyt v saune)

6,00

Diadynamik*, Ultrazvuk*, Jonomodulátor*, Diatermia*, Biolampa*, Inhalácia*, Magnekom*

6,00

Cvičenie vo vode*, Skupinový telocvik*

6,00

Individuálny telocvik*, Konzultácia*

7,00

Zapožičanie ďalšej kúpeľnej plachty

1,00

Suveníry, pohľadnice

od 0,50

*procedúry a služby poskytované len v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 15.00 hod.

OTVÁRACIE HODINY:
od 10.00 hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 20.00 hod..
Posledný vstup na procedúry je možný vždy minimálne hodinu pred obedňajšou prestávkou a záverečnou.
Telefonický kontakt: 045/ 5445 383

