DETSKÉ POBYTY ROYAL PALACE
Zoberte so sebou aj svoje deti či vnúčatá a zažijete prekrásne spoločné chvíle v pokojnom prostredí,
ktoré ponúka pestré možnosti pre relax i zábavu.

POBYT OBSAHUJE

GRÁTIS POČAS PREVÁDZKOVÝCH HODÍN

Ubytovanie na lôžku/prístelke
Polpenziu

Neobmedzený vstup do SPA&AQUAPARKU v sprievode dospelej osoby

Dieťa do 10 r. (na lôžku/prístelke) má rozsah stravy podľa stravy rodiča, v prípade plnej penzie bez doplatku.
Dieťa od 11-15 r. (na lôžku/prístelke) má rozsah stravy podľa stravy rodiča, v prípade plnej penzie s doplatkom 15 €.

Moderná destinácia zdravotného cestovného ruchu.
Royal Palace***** je členom skupiny Medical Spa, ktorá spája zariadenia a služby poskytované klientom v Zlatých kúpeľoch
Turčianske Teplice. Nadväzuje na tradíciu kúpeľníctva siahajúcu až do roku 1281, ale zdôrazňuje medicínsky rozmer
ponúkaných služieb. Klientom poskytujeme profesionálnu zdravotnú starostlivosť založenú na najnovších poznatkoch,
modernú diagnostiku a neinvazívne postupy preventívnej a rehabilitačnej liečby. To všetko v príjemnom, relaxačnom
prostredí a s využitím unikátneho prírodného liečivého zdroja - turčianskej minerálnej liečivej vody, ktorá má vďaka
vysokej mineralizácii dokázateľne širokospektrálne liečivé účinky.
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Cena za osobu a noc

Dieťa do 3,99 r. na prístelke

grátis

Dieťa 4-15 r. na lôžku

66 €

Dieťa 4-15 r. na prístelke

37 €

DOPLATKY K CENE 2-LÔŽKOVEJ IZBY
Doplatok za neobsadené lôžko

30 € / osoba / noc

Štúdio

30 € / izba / noc

Apartmán Standard

60 € / izba / noc

Apartmán Royal Zigmund

180 € / izba / noc

Apartmán Royal Maximilian

240 € / izba / noc

Apartmán Royal Elizabeth

300 € / izba / noc

Doplatok za balkón

15 € / izba / noc

Doplatok za terasu

30 € / izba / noc

Špeciálne požiadavky na izbu (napr. orientácia)

15 € / izba / noc

ZĽAVA Z POBYTOV
Zľava 10 % pri všetkých pobytoch od 14 nocí a viac z celkovej ceny pobytu.
Zľava 15 % pri všetkých pobytoch od 21 nocí a viac z celkovej ceny pobytu.
CHECK IN
Pobyt sa začína v nástupný deň po 14.00 hod.

CHECK OUT
Pobyt končí v deň odchodu do 11.00 hod.
Poplatok za neskorý check-out do 14.00 hod.: 45 € / izba

Vybrané štúdiá a apartmány majú možnosť prístelky, ktorá je vhodná pre dieťa aj dospelú osobu.
V prípade požiadavky na ubytovanie 3 dospelých osôb v štúdiu, je všetkým osobám účtovaná cena 2-lôžkovej izby, bez doplatku do štúdia.
V prípade požiadavky na ubytovanie 4 dospelých osôb v apartmáne, je všetkým osobám účtovaná cena 2-lôžkovej izby, bez doplatku do apartmánu.
Na mieste sa platí daň z ubytovania v zmysle platného VZN mesta Turčianske Teplice.
Poistenie (napr. úrazové, liečebných nákladov, poistenie storna a pod.) nie je zahrnuté v cene pobytu.
Rezervácie a objednávky pobytov sa riadia platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti dostupnými na www.therme.sk.
Cenník je platný od 7.1. do 23.12.2022, zmena cien a služieb vyhradená. V prípade špeciálnych požiadaviek na ubytovanie, ktoré sa nenachádzajú v tomto cenníku,
pripravíme na vyžiadanie ponuku na mieru.

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika
tel: +421 (43) 49 13 000, e-mail: rezervacie@therme.sk, www.royalpalace.sk, www.therme.sk
Členovia skupiny MEDICAL SPA:

