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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) 

Uzdrowiskowo-Leczniczy 
min. 14 noclegów 

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

550 410 (820) 1020 

Uzdrowiskowo-Leczniczy 
7 – 13 noclegów  

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

570 420 (840) 
 

1040                
 

Termalna Kuracja 
5 noclegów od niedzieli do piątku 
W cenie: nocleg, śniadanie, obiadokolacja,  

wizyta lekarska, 20 zabiegów leczniczych/osoba/pobyt 

530 390 (780) 980 

Zdrowy Kręgosłup 
7 noclegów 

W cenie: nocleg, śniadanie, lunch, kolacja,  
wizyta lekarska, pakiet 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 ogólnoustrojowa/miejscowa, 5 x ćwiczenia w basenie  

620 470 (940) 1140 

 
Siarczkowo-Konopny 

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

Pakiet zabiegów leczniczych:  
6 x kąpiel siarczkowa z filmem konopnym, 6 x kąpiel konopna,  

5 x masaż klasyczny z olejem konopnym (15min),  
6 x krioterapia ogólnoustrojowa/miejscowa, 

5 x zabieg z zakresu fizykoterapii  
(indywidualnie dobrany przez lekarza), krenoterapia 

Jedyny taki program w Kraju! 

590 445 (890) 1090 

Regeneracyjny 
min. 5 noclegów 

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

510 370 (740) 940 

Wiosna w Termie    
min. 2 noclegi 

W cenie: nocleg, śniadanie, obiadokolacja,  
wieczory z muzyką na żywo (w wybrane piątki albo soboty),  

zajęcia ruchowe: Aqua Aerobic, Joga & Stretch,  
 dostęp do sali zabaw dla dzieci, rabaty na wybrane zabiegi spa  

430 315 (630) 830 

 Hotelowy 
W cenie: nocleg, śniadanie  390 250 (500) 700 

We wszystkich pakietach: 
Basen termalno-mineralny z 26 atrakcjami wodnymi, basen zewnętrzny, basen konopny, sauny, jacuzzi, tężnia solankowa, balie siarczkowe. 

Pobyt dzieci 0-3 lat – bezpłatny. Łóżeczko turystyczne – 30 zł/doba.  Pobyt dzieci 3-12 lat  – 100 zł/doba (2 posiłki).   
Dopłata do pokoju Standard Plus -  20 zł/doba/pokój. Dopłata do pokoju Deluxe – 50 zł/doba/pokój 
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