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SLIAC
Uzdrowisko leży w pięknej okolicy wśród parków, lasów Kotliny 
Zwoleńskiej, na wysokości 373 m n.p.m. Otoczone rozległymi 
lasami, parkami i równinami. Uzdrowisko znane od ponad 750 
lat dzięki leczniczym efektom wód mineralnych. Z mineralnych 
źródeł najważniejsze w terapii jest źródło Kupelny prameň (źró-
dło zdrojowe). Pozostałe cztery źródła wykorzystywane są do 
codziennego picia. O podobnym składzie leczniczym źródła 
są tylko w Argentynie, Australii i Hiszpanii. 

Nowy, luksusowy obiekt. Zakwaterowanie w 
komfortowych pokojach 1, 2-osobowych z 
łazienką, TV-SAT, lodówką i telefonem, do-
stępem do Internetu, możliwość dostawki. 
Do dyspozycji gości: restauracja, Słowacka 
Koliba, kryty basen termalny, basen na wol-
nym powietrzu, sala konferencyjna, jacuzzi, 
hydromasaże, sauna, te-
nis, minigolf, wypożyczal-
nia rowerów, możliwość 
nauki jazdy konnej, golf, 
aerobik. Dzieci do lat 3 
bez świadczeń GRATIS.

oferta ważna
od 27.04-21.12.2011
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PAKIET POKÓJ
ILOŚĆ NOCY/  CENA/  OSOBA

POSIŁKI ZABIEGI DODATKOWE INFORMACJE
2 3 4 5 6

MEDICAL 
& SPA
BASIC

1 - os 845 - - - 2250

2

przy pobycie na 2 noce: wstępna 
konsultacja lekarska + 3 zabiegi zlecone 

przez lekarza
przy pobycie na 6 nocy: wstępna 

konsultacja lekarska + 2 zabiegi dziennie 
(oprócz pierwszego i ostatniego dnia) 

zlecone przez lekarza
UWAGA: pobyt rozpoczyna się w piatek 

wizytą lekarską w godz. 16-18

Drink powitalny, nieograniczony 
wstęp do basenu termalnego 

wewnętrznego oraz zewnętrznego 
(maj-październik), tepidarium, 

sauny suchej, parowej, Infra-sauny,  
jacuzzi, fitness, szlafrok, dostęp do 

Internetu, parking
2 - os 698 - - - 1830

MEDICAL 
& SPA

EXCLUSIVE

1 - os 915 - - - 2385

j.w

przy pobycie na 2 noce: wstępna 
konsultacja lekarska + 2 zabiegi zlecone 

przez lekarza, 1 x zabieg exclusive
przy pobycie na 6 nocy: wstępna 

konsultacja lekarska + 10 zabiegów 
(oprócz pierwszego i ostatniego dnia) 

zlecone przez lekarza, 2 x zabieg exclusive
UWAGA: pobyt rozpoczyna się w piatek 

wizytą lekarską w godz. 16-18

j.w

2 - os 765 - - - 1970

VITALITY 
& SPA

1 - os 920 1325 1760 2140 2660
przy pobycie 2-3 noce:  okład 

borowinowy, aromatyczna kąpiel 
perełkowa, hydromasaż z kryształkami z 

Morza Martwego 
przy pobycie 4-5 nocy: j.w. + masaż 

klasyczny (20 min) 
przy pobycie od 6 nocy: j.w. + refleksyjny 

masaż stóp

j.w

2 - os 740 1055 1415 1715 2150

WELLNESS 
& SPA

1 - os. 815 1220 1550 1930 2275
j.w - j.w

2 - os 641 945 1210 1500 1780

BEAUTY 
& SPA

1 - os 1390 1795 2210 2590 3165

j.w

przy pobycie 2-3 noce: 1 x zabieg 
odmładzajacy z kawiorem francuskimi 

kosmetykami MATIS (90 min), 
1 x okład czekoladowy (60 min), 1 x 

zabieg leczniczy na płytki paznokcia,
przy pobycie 4-5 nocy: j.w. + 

ultradziękowe oczyszczanie skóry (15 min), 
przy pobycie od 6 nocy: j.w. + 1 x zabieg 

wygładzający zmarszczki (75 min)

j.w. +  owoce w pokoju na 
powitanie

2 - os 1215 1520 1865 2160 2670

LOVE 
& SPA

CENA 
ZA 

POKÓJ
2-os

1615 2240 2755 3355 3890 j.w.

relax dla dwojga w zewnętrznym jacuzzi 
z altanką, miodowo - mleczny okład przy 
świecach dla dwojga, perełkowa kąpiel z 

afrodyzjakiem dla dwojga

romantyczna kolacja przy 
świecach, na życzenie śniadania 

podawane do pokoju, 
nieograniczony wstęp do basenu 
termalnego wewnętrznego oraz 
zewnętrznego (maj-październik), 

tepidarium, sauny suchej, parowej, 
Infra-sauny,  jacuzzi, fitness, szlafrok, 

dostęp do Internetu, parking, 

HOTEL „KASKADY”****


