KÚPEĽNO-LIEČEBNÝ ÚSTAV
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY DRUŽBA
086 31 Bardejovské Kúpele

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––RELAX SENIOR - pobyt pre osoby nad 60 rokov a osoby so ZŤP
Termín pobytu: od 08.01. - 21.12.2018
Cena za 1 lôžkodeň / osobu (prvý a posledný deň sa ráta za jeden):
V dobe od 08.01. - 30.04.2018 a od 01.10. - 21.12.2018
- 36,– € v dvojposteľovej izbe
V dobe od 01.05.-30.09.2018
- 38,– € v dvojposteľovej izbe
-

Príplatok za jednoposteľovú izbu je 6,– €.
Príplatok za apartmán je 13,– € (apartmány sú dvojposteľové).
V cene pobytu je zahrnuté ubytovanie, stravovanie a procedúry (minimálne 3 procedúry na
lôžkodeň podľa ordinácie lekára)..
V prípade polpenzie sa z ceny pobytu odpočíta cena obedu (4,– €).

Dĺžka pobytu: minimálne 5 lôžkodní (nocí) – nástup v ktorýkoľvek deň v týždni:
- prvý deň začiatok obedom a posledný deň koniec raňajkami (nástup do 12.00 hod) alebo
- prvý deň začiatok večerou a posledný deň koniec obedom (nástup v popoludňajších
hodinách).
Ubytovanie: zabezpečené v dvojposteľových izbách so sprchou a Wc. Izby sú vybavené chladničkou,
rádiom, TV a telefónom.
Stravovanie: racionálne, možnosť diétneho stravovania - delená strava, bezlepková, diabetická,
šetriaca, pankreatická, beztuková, redukčná, bezpurínová, vegetariánska, racionálna, žlčníková,
nízkobielkovinová, bezzbytková, protisklerotická, diéta s obmedzením soli / všetky typy diét v prípade
potreby a záujmu je potrebné nahlásiť vopred.
Možnosť výberu zo 4 druhov jedál.
Doplňujúce informácie:
Parkovanie motorového vozidla v areáli zariadenia bez príplatku.
Strava, ubytovanie aj procedúry sú v budove.
Možnosť pripojenia na internet v miestnosti pri recepcii, WIFI pripojenie v spoločenskej miestnosti.
Voľný vstup do posilňovne počas celého pobytu.
Možnosť dokúpenia doplnkových procedúr na mieste (v prípade voľných časeniek).
Platba kartou alebo v hotovosti na recepcii.
Pobyt so zvieraťom nie je možný.
Poplatok za prístelku (v jednoposteľovej izbe) je 7,-- € / noc.
V cene nie je zahrnutá daň za ubytovanie 1,00 € / noc / osoba.
Telefón: 054/472 37 11-2 - prijímacia kancelária
Mail: prijimaciakancelaria@klu-druzba.sk, druzba@proxisnet.sk
Internet: www.klu-druzba.sk

