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leżą w odległości ok. 26 km od miasta Martin. To jedno z najstarszych 
uzdrowisk termalnych na Słowacji i w Europie. Leży w południowej czę-
ści kotliny Turczańskiej, u podnóża Wielkiej Fatry, która razem z pogó-
rzem Kremnickim oraz pogórzem Žiar tworzy przepiękną okolicę miasta 
Turčianske Teplice. Tutejsza lecznicza woda mineralna jest dzięki swemu 
wyjątkowemu składowi idealna do leczenia schorzeń układu ruchu, 
schorzeń neurologicznych, chorób nerek, dróg moczowych oraz scho-
rzeń układu trawiennego, choroby ginekologiczne u dzieci, stany reuma-
tyczne, choroby stawów.
Kompleks wodny SPA & AQUAPARK znajduje się na obrzeżu przepięk-
nego parku zdrojowego, w ścisłym pobliżu uzdrowiska – w odległości 
ok 200 m od Sanatorium Velka Fatra. Jest czynny przez cały rok dzięki 
wyjątkowej wodzie mineralnej, która jest nie tylko termalna (na ujęciu 
źrodeł 44–46°C), ale z uwagi na swój skład (zawartość substancji mine-
ralnych aż 1500 mg/l) również lecznicza. Kompleks oferuje wiele możli-
wości wypoczynku aktywnego i pasywnego. Składa się z dwóch części: 
Areał SPA (mineralna woda lecznicza 38°C).W centrum relaksacyjnym 
znajduje się wellness: czerwony basen uspokajający (38°C), relaksacyj-
ny basen ludowy (33°C), whirpool (35°C), w skład kompleksu wchodzi 
również WITALNY ŚWIAT który oferuje rożne rodzaje kąpieli, okładów i 
masaży. Areał AQUAPARK (woda termalna do 33°C) z atrakcjami wg naj-
nowszych światowych trendów oferuje mnóstwo zabawy i adrenaliny 
wodnej. Czynne przez cały rok: basen pływacki (25 m), basen siedzący, 
zjeżdżalnie “Kamikadze” (47 m), “Atrakcyjny movie” (97 m), basen z atrak-
cjami. Czynne w okresie letnim: duża zjeżdżalnia, basen dziecięcy, bar na 
wyspie, mini golf

TURCIANSKE TEPLICE
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PAKIETY POBYTOWE  dla San. „VELKA FATRA” i „AQUA”

SPA & AQUA – 2-4 noclegi lub min. 5 nocy, 2 posiłki dziennie, 3h/ dzień wstęp do SPA & 
AQUAPARK, wolny wstęp do basenu Olympic oraz do Fitness podczas godzin otwarcia.
HARMONIA – min. 5 nocy, 2 posiłki dziennie, 2 zabiegi lecznicze/ dzień przepisane 
przez lekarza, wolny wstęp do basenu Olympic oraz do Fitness podczas godzin 
otwarcia.
FAMILY – min. 2 noce, 2 posiłki dziennie, 1x/ 2 noce pobytu 15’ masaż częściowy 
ciała, 2h/ dzień wstęp do SPA & AQUAPARK, wolny wstęp do basenu Olympic oraz 
do Fitness podczas godzin otwarcia. JEDNO dziecko do lat 15 na dostawce GRATIS!

obiekt po generalnym remoncie,
Zakwaterowanie: pokoje 1,2 – osobowe w starszej części standard 3* i w nowszej 
superior 4* (LUX) wszystkie z łazienkami (wanna lub kabina prysznicowa), możliwość 
dostawki dla dziecka<10 lat, balkonem, telefonem, radio, TV Sat, internet, dodatkowo 
wyposażone są w minibar i lodówkę.  
Wyżywienie: 2 restauracje – śniadania – bufet, obiad i kolacja możliwość wyboru z 3 
ciepłych dań.
Do dyspozycji gości: w budynku znajdują się gabinety lekarskie, baza zabiegowa, basen z 
wodą termalną. Do dyspozycji gości: dzienny bar, fitness centrum, salon, kosmetyczny, wypo-
życzalnia rowerów, sauna, solarium, tenis stołowy, bankomat, kantor, sala telewizyjna, salonik. 
UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest nieczynna. Dzieci do lat 4 – bez świadczeń 
- gratis.  
Dzieci do lat 4 – bez świadczeń–gratis.

Sanatorium „VELKA FATRA” 

Sanatorium „AQUA” 

TURCIANSKE TEPLICE 
 

TURCIANSKE TEPLICE 

Zakwaterowanie: pokoje z łazienkami, balkonem, telefonem, radio, TV, możliwość 
dostawki dla dziecka<10 lat. 
Wyżywienie – restauracja i baza zabiegowa znajduje się w Sanatorium „VELKA FATRA” ok. 200 m.
Do dyspozycji gości: sala telewizyjna na każdym piętrze.
UWAGA: w niedziele baza zabiegowa jest nieczynna. Dzieci do lat 4 – bez świadczeń–gratis.
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SPA & AQUA 
TURCIANSKE TEPLICE 

CENA za 1 noc

VELKA FATRA
AQUA

LUX 4* STANDARD 3*

01.05-23.12.18 
26.12.18-06.01.19

01.05-23.12.18 
26.12.18-06.01.19

01.05-23.12.18 
26.12.18-06.01.19 

DOR/2/2P  2-4 noce 360 346 248

DOR/1/2P  2-4 noce 477 426 333

DOR/2/2P  min. 5 nocy 299 285 206

DOR/1/2P  min. 5 nocy 416 365 291
ceny podane w PLN

HARMONIA 
TURCIANSKE TEPLICE 

CENA za 1 noc

VELKA FATRA AQUA

LUX 4* STANDARD 3*
01.05-01.10.18 

26.12.18-06.01.19
01.10-

23.12.1801.05-01.10.18 
26.12.18-06.01.19

01.10-
23.12.18

01.05-01.10.18 
26.12.18-06.01.19

01.10-
23.12.18

DOR/2/2P HARMONIA 
min. 5 nocy 309 276 295 262 225 206

DOR/1/2P HARMONIA 
min. 5 nocy 426 393 374 342 313 291

ceny podane w PLN

FAMILY
VELKA FATRA LUX 4* 

CENA za 1 noc
01.05-18.06.18

DOR/2/2P 253

DZ(4-15)/2/2P 122
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/turcianskie-teplice/velka-fatra-sanatorium-.html
http://www.karpatia.pl/turcianskie-teplice/aqua-sanatorium.html

