
 

 

Last minute pobyty - čerpanie –Október/November 2017 

(do 05.11.2017) 

Pobyt v LD Lysec 

Liečebné pobyty – Klasik Last Minute, Dynamik Last minute 

ZĽAVA 1:  

Liečebný pobyt Klasik Last Minute, ubytovanie: dvojlôžkové izby  

Hlavná budova LD Lysec 

Termín pobytu za akciovú cenu: 22.10. – 05.11.2017 

Cena po zľave v danom termínu: 43,-€/osoba/deň  (pôvodná cena 57,-€/osoba/deň) 

minimálny počet prenocovaní: 6 prenocovaní 

Cena za pobyt 6 nocí/pre 2 osoby po zľave: 516,-€ (pôvodná cena 684,-€) 

V cene pobytu je zahrnuté:  

ubytovanie, plná penzia, lekárske vyšetrenie, priemerne 3 lieč. procedúry denne   

* v cene za pobyt nie je zarátaná daň za ubytovanie - 1,-€/osoba/deň a parkovné, platí sa pri 

nástupe na pobyt 

** Príplatok na jednolôžkovú izbu je 19,- €/osoba/deň (oslobodené od DPH) 

ZĽAVA 2: 

Liečebný pobyt Dynamik Last Minute, ubytovanie: dvojlôžkové izby  

Hlavná budova LD Lysec 

Termín pobytu za akciovú cenu: 22.10. – 05.11.2017 

Cena po zľave v danom termínu: 51,-€/osoba/deň  (pôvodná cena 71,-€/osoba/deň) 

minimálny počet prenocovaní: 6 prenocovaní 

Cena za pobyt 6 nocí/pre 2 osoby po zľave: 612,-€ (pôvodná cena 852,-€) 

V cene pobytu je zahrnuté:  

ubytovanie, plná penzia, lekárske vyšetrenie, priemerne 3 lieč. procedúry denne, voľný vstup do 

Vodného sveta v LD Mier (1 vonkajší bazén, 3 vnútorné bazény) 

* v cene za pobyt nie je zarátaná daň za ubytovanie - 1,-€/osoba/deň a parkovné, platí sa pri 

nástupe na pobyt 

** Príplatok na jednolôžkovú izbu je 19,- €/osoba/deň (oslobodené od DPH) 



 

Wellness pobyt v LD Lysec 

 Relax Last Minute 

ZĽAVA 3:  

Pobytový balík Relax Last Minute, ubytovanie: Hlavná budova LD Lysec 

➢ dvojlôžková izba 

Zvýhodnená cena: 45,-€/osoba/deň  (cena pred zľavou 75,-€/osoba/deň) 

Termín pobytu za akciovú cenu: od 22.10. – 05.11.2017 

Minimálny počet prenocovaní: 2 - 5 prenocovaní, nástup možný v ktorýkoľvek deň počas týždňa 

- v závislosti od voľných kapacít.  

Cena za pobyt 2 noci/pre 2 osoby: 180,-€ 

Cena za pobyt 3 noci/pre 2 osoby: 270,-€ 

Cena za pobyt 4 noci/pre 2 osoby: 360,-€ 

Cena za pobyt 5 nocí/2 osoby: 450,€ 

V cene pobytu je zahrnuté:  

ubytovanie - dvojlôžkové izby, plná penzia, voľný vstup do Vodného sveta v liečebnom dome 

Mier 

+ bonusy k pobytu Relax Last Minute v danom období: 

➢ 1 x 1 hod. vstup do Saunového sveta/deň 

➢ neobmedzený vstup do Fitness 

➢ 1 x 45 min. vstup do Soľnej jaskyne/osoba/pobyt 

*v cene za pobyt nie je zarátaná daň za ubytovanie - 1,-€/osoba/deň a parkovné, platí sa pri 

nástupe na pobyt  

** Príplatok na jednolôžkovú izbu je  22,80 €/osoba/deň vrátane DPH 

Pobyt v LD Baník, Mier 

Liečebné pobyty – Klasik Last Minute, Dynamik Last minute 

ZĽAVA 4:  

Liečebný pobyt Klasik Last Minute, ubytovanie: dvojlôžkové izby  

Hlavná budova LD Baník, Mier 

Termín pobytu za akciovú cenu: 22.10. – 05.11.2017 LD Baník  

                                               resp. 23.10. – 05.11.2017 LD Mier 

Cena po zľave v danom termínu: 39,-€/osoba/deň  (pôvodná cena 57,-€/osoba/deň) 



minimálny počet prenocovaní: 6 prenocovaní 

Cena za pobyt 6 nocí/pre 2 osoby po zľave: 468,-€ (pôvodná cena 684,-€) 

V cene pobytu je zahrnuté:  

ubytovanie, plná penzia, lekárske vyšetrenie, priemerne 3 lieč. procedúry denne   

* v cene za pobyt nie je zarátaná daň za ubytovanie - 1,-€/osoba/deň a parkovné, platí sa pri 

nástupe na pobyt 

** Príplatok na jednolôžkovú izbu je 19,- €/osoba/deň (oslobodené od DPH) 

ZĽAVA 5: 

Liečebný pobyt Dynamik Last Minute, ubytovanie: dvojlôžkové izby  

Hlavná budova LD Baník, Mier 

Termín pobytu za akciovú cenu: 22.10. – 05.11.2017 LD Baník  

                                               resp. 23.10. – 05.11.2017 LD Mier 

Cena po zľave v danom termínu: 49,-€/osoba/deň  (pôvodná cena 71,-€/osoba/deň) 

minimálny počet prenocovaní: 6 prenocovaní 

Cena za pobyt 6 nocí/pre 2 osoby po zľave: 588,-€ (pôvodná cena 852,-€) 

V cene pobytu je zahrnuté:  

ubytovanie, plná penzia, lekárske vyšetrenie, priemerne 3 lieč. procedúry denne, voľný vstup do 

Vodného sveta v LD Mier (1 vonkajší bazén, 3 vnútorné bazény) – pre ubytovaných v LD Mier 

resp. voľný vstup do vonkajšieho bazénu v LD Baník – pre ubytovaných v LD Baník 

 

Wellness pobyty v LD Zobor, Slávia, Kľak 

 Relax Last Minute, Pohoda Last minute 

ZĽAVA 6: 

Pobytový balík Relax Last Minute, dvojlôžkové izby 

Vedľajšie budovy -  – na služby a stravu sa dochádza (50 m do LD Mier) 

LD Zobor, Slávia, Kľak 

Termín pobytu za akciovú cenu: 22.10. – 05.11.2017 – LD Zobor, Slávia  

                                               resp. 19.10. – 05.11.2017 – LD Kľak 

 

zvýhodnená cena: 35,-€/osoba/deň  (cena pred zľavou 48,-€/osoba/deň) 

minimálny počet prenocovaní: 2 -5 prenocovaní, nástup možný v ktorýkoľvek deň počas týždňa - 

v závislosti od voľných kapacít.  



Cena za pobyt 2 noci/pre 2 osoby: 140,-€ 

Cena za pobyt 3 noci/pre 2 osoby: 210,-€ 

Cena za pobyt 4 noci/pre 2 osoby:280,-€ 

Cena za pobyt 5 nocí/ 2 osoby: 350,-€ 

V cene pobytu je zahrnuté:  

ubytovanie - dvojlôžkové izby, plná penzia, voľný vstup do Vodného sveta v liečebnom dome 

Mier 

+ bonusy k pobytu Relax Last Minute v daných termínoch: 

➢ 1 x 1 hod. vstup do Saunového sveta/deň 

➢ neobmedzený vstup do Fitness 

➢ 1 x 45 min./pobyt vstup do Soľnej jaskyne 

* v cene za pobyt nie je zarátaná daň za ubytovanie - 1,-€/osoba/deň a parkovné, platí sa pri 

nástupe na pobyt ** Príplatok na jednolôžkovú izbu je  22,80 €/osoba/deň vrátane DPH 

ZĽAVA 7: 

Pobytový balík Pohoda Last Minute, dvojlôžkové izby 

Vedľajšie budovy -  – na služby a stravu sa dochádza (50 m do LD Mier) 

LD Zobor, Slávia, Kľak 

Termín pobytu za akciovú cenu: 22.10. – 05.11.2017 – LD Zobor, Slávia  

                                               resp. 19.10. – 05.11.2017 – LD Kľak 

 

zvýhodnená cena: 30,-€/osoba/deň  (cena pred zľavou 49,-€/osoba/deň) 

minimálny počet prenocovaní: 6 prenocovaní 

Cena za pobyt 6 nocí/pre 2 osoby po zľave:360,-€ (pôvodná cena 588,-€) 

V cene pobytu je zahrnuté:  

ubytovanie - dvojlôžkové izby, plná penzia, voľný vstup do Vodného sveta v liečebnom dome 

Mier 

+ bonusy k pobytu Relax Last Minute v daných termínoch: 

➢ 1 x 1 hod. vstup do Saunového sveta/deň 

➢ neobmedzený vstup do Fitness 

➢ 1 x 45 min./pobyt vstup do Soľnej jaskyne 

* v cene za pobyt nie je zarátaná daň za ubytovanie - 1,-€/osoba/deň a parkovné, platí sa pri 

nástupe na pobyt ** Príplatok na jednolôžkovú izbu je  22,80 €/osoba/deň vrátane DPH 

 

 



 

 

Akcia je platná na pobyty s čerpaním od 22.10. do 05.11.2017 (resp. v Kľaku v termíne  

od 19.10. -05.11.2017) a pre klientov, ktorí si pobyt rezervujú priamo cez Kúpele Bojnice. Zľava 

platí na dané pobyty rezervované od 10.10.2017, zľavy na tieto pobyty nie je možné kombinovať 

s inými zľavami.  

(tel. č.: 046/5116362 -3 , info@kupele-bojnice.sk).  


