BARDEJOVSKÉ KÚPELE
Tlačová informácia

Bardejovské kúpele 5. novembra 2012

Bardejovské kúpele privítajú záver roka GALAVEČEROM s ohňostrojom

Strávte Silvestra pobytom v Bardejovských kúpeľoch
Bardejovské kúpele pripravili svojim klientom na záver roka Silvestrovský kúpeľný
pobyt plný extra bonusov, s vyvrcholením na Silvestrovskom Galavečere. V období
27.12.2012 - 2.1.2013 vyjde jednu osobu pobyt na 2 noci v dvojposteľovej izbe v Astórii**
na 128 EUR, najnáročnejší v trvaní 6 nocí v Ozóne*** na 394 EUR. Súčasťou ceny je
slávnostná večera na silvestrovskom Galavečere, kultúrny program, živá hudba, ohňostroj
a v pobyte je zdarma aj neobmedzený vstup do wellness, klasická masáž, minerálny kúpeľ, či
soľná jaskyňa. Informovala o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov
Tamara Šatanková.
,,Silvestrovské pobyty sa stávajú v Bardejovských kúpeľoch už tradíciou a na
silvestrovskom Galavečere očakávame cca 250 hostí. Príležitosť stráviť záver roka
oddychom, kombinovaným so zábavou, využívajú hostia všetkých vekových kategórií
z celého Slovenska. Bardejovské kúpele, okrem vlastných atrakcií, môžu poslúžiť aj ako
základňa na lyžovačku v blízkom okolí, či v Tatrách, ale aj pri výletoch do Poľska. Pre rodiny
poskytujeme cez deň na požiadanie aj babysitting. Silvestrovské pobyty sú už v predaji na
www.kupele-bj.sk “, povedala T.Šatanková.
Dodala, že medzi bonusy zdarma pri pobytoch v závere roka patria aj welcome drink,
bezplatný internetový prístup, voľný vstup na biliard, tanečné zábavy so živou hudbou denne
od 19:00 hod., tanečné vystúpenie, folklórne vystúpenie, hudobné popoludnie pri káve
a domácej štrúdli, večer slovenských špecialít, silvestrovský punč, stavanie snehuliakov,
zimná jazda na koči po areáli kúpeľov, či novoročný koncert. Medzi doplnkové služby za
poplatok patria silvestrovské slávnostné líčenie pre dámy, večerné kúpanie vo wellness spa so
šampanským od 21:00 hod. do polnoci, manikúra, pedikúra, kaderníctvo, kozmetika, bowling,
squash, BEAUTY STUDIO a iné...
Okrem silvestrovských pobytov v súčasnosti kúpele ponúkajú pre samoplatcov do
konca roka aj zľavnené pobyty a to o 20 až 30%. Cenová úroveň týždenného pobytu s plnou
penziou, šiestimi prenocovaniami, lekárskym vyšetrením, 3 procedúrami a 3 pitnými kúrami
denne a vstupom do wellness zdarma, vyjde v programe SENIOR v dvojposteľovej izbe jednu
osobu od 31 do 44 EUR denne. V programe EXTRA, pri rovnakom ubytovaní, stojí pobyt od
48 do 63 EUR. Klient má však navyše jednu procedúru denne a zdarma doplnkové služby fitness, biochemické vyšetrenia, ergometriu a nápoj v kaviarni zdarma.

,,Ponuka platí až do Vianoc a ceny v jednotlivých programoch sa líšia iba úrovňou
ubytovania, medzi programami zas rozsahom poskytovaných služieb. Najlacnejší program
SENIOR je určený pre pacientov nad 60 rokov a držiteľov preukazu ZŤP. Najrozsiahlejší
program EXTRA je pre náročnejšiu klientelu, ktorá chce mať všetky služby zahrnuté
v balíčku. Cenovo sú medzi nimi ešte programy STANDARD a CLASSIC. Máme ešte
špeciálny produkt WELLNESS RELAX, čo je pobyt bez lekárskej prehliadky, s presne
stanovenými procedúrami, ktorých je menej ako pri kúpeľnej liečbe. Tento relaxačný pobyt so
zameraním hlavne na wellness sa dá absolvovať v rozsahu od 1 - 5 nocí a slúži ako prevencia
a rekreačné vyžitie. Je vhodný aj pre rodiny s deťmi“, vymenovala T. Šatanková.
Dodala, že okrem samoplatcov kúpele vyšli v ústrety aj klientom zdravotných
poisťovní zo skupiny B, v ktorej si doplácajú na ubytovanie a stravu. ,,Na október, november
a december 2012 sme pripravili viac ako 20 percentné akciové zľavy tak, že denné doplatky
za ubytovanie a celodennú stravu sú v rozmedzí 10 až 25 EUR, podľa úrovne ubytovania.
Vzhľadom na celodennú stravu, pri doplatku 10 EUR, je ubytovanie takmer zadarmo, všetky
procedúry a úkony sú však v rovnakej kvalite ako pri iných klientoch. Najnižší doplatok sa
však týka zariadení nižšieho štandardu a klient si má možnosť vybrať podľa svojich možností,
akú úroveň ubytovania si zvolí. Kým v starších liečebných domoch Blanka a Fontána II je za
jedno lôžko doplatok 10 EUR, v Alžbete a Astórii je to 12,50 EURA, František a Diana stoja
18,50 EURA a za zmodernizované izby v trojhviezdičkových liečebných domoch Ozón
a Astória sa dopláca 25 EUR. Všetky ceny sú za lôžko v dvojlôžkovej izbe. Za jednolôžkovú
izbu si môže klient priplatiť od 4 EUR v najnižšej kategórii, až po 11 EUR v najvyššej. Všetci
majú navyše, ako bonus k procedúram, aj dva trojhodinové vstupy do nového wellness spa
zdarma“, konštatovala T. Šatanková
Bardejovské kúpele sú v súčasnosti jednými z najlepšie vybavených liečebných
zariadení, kde sa snúbi bohatá jedinečná tradícia a moderné liečebné postupy. Patria k trom
najobľúbenejším, najnavštevovanejším a počtom 860 používaných lôžok k najväčším
slovenským kúpeľom. Prvá zmienka o Bardejovských Kúpeľoch je z roku 1247, keď uhorský
kráľ Béla IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu Bardejov. Kúpele si
vychutnávala na liečení v roku 1895 aj manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta,
nazývaná Sissi, ktorej socha sa vyníma v kúpeľnom parku. Pobýval tu aj rakúsko-uhorský
cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára Napoleóna (1809), ruský cár
Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera Sobieska, manželka poľského kráľa
Jána III. Sobieského.
Bardejovská minerálna voda je prírodná-liečivá, slabo až stredne mineralizovaná,
hydrogén uhličitanovo-chloridová, sodná, železitá uhličitá, studená, hypotonická, so
zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Osem prameňov je zavedených do krytej temperovanej
kolonády, kde sa využívajú na vnútornú balneoterapiu formou pitných kúr. Zo všetkých
slovenských kúpeľov majú Bardejovské najširšie indikačné zameranie. Liečia sa tu
onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy
látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových ciest a od minulého roka aj choroby
pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia.
Viac informácií na : www.kupele-bj.sk
Centrálne rezervačné oddelenie:
Tel.: 054/477 4346, 477 2717 Fax: 054/472 3549
E-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk

