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- skład wód termalnych (m.in. siarka, wapń, węgiel, magnez) tworzą do-
skonałe warunki do wypoczynku, regeneracji sił witalnych oraz pobytów 
leczniczych.
Wody termalne o temperaturze od 28–52° C (pochodzące z 9 źródeł) oraz 
ich właściwości lecznicze znane były już w XII w. Wykorzystywane są do 
leczenia chorób systemu nerwowego, narządów ruchu, sauna, sola-
rium. W wolnym czasie można spacerować przyjemnymi alejkami parku 
uzdrowiskowego, skorzystać z tras rowerowych, kortów tenisowych (na 
terenie uzdrowiska), jazdy konnej, wędkowania.
W Bojnicach (ok. 1 km od uzdrowiska) jednym z najbardziej malowni-
czych miasteczek słowackich, położonym w środkowej części Górno-
nitrzańskiej Kotliny, warto skorzystać z wielu atrakcji turystycznych 
(przede wszystkim piękny zamek, ogród zoologiczny).
NARTY: ok. 38 km – Cicmany.
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PROMOCJE
BORINA

 

San. „BORINA” 

dawny „BANIK” - największy budynek w uzdrowisku – 5 pięter, posiada 
własna bazę zabiegową i baseny termalne. 
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 – osobowe z łazienkami z TV, radio, te-
lefonem, lodówką – obiekt przystosowany dla osób niepełnospraw-
nych ruchowo. 
Do dyspozycji gości: restauracja, kawiarnia, sauna, solarium, siłow-
nia, kantor, parking strzeżony. 
W cenie pobytu KLASIK: wstępne badanie lekarskie, 3 zabiegi 
dziennie. 
Pobyt DYNAMIK: KLASIK + wolny wstęp do Wodnego Świata. 
Opłaty dodatkowe: taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 1 Eur/ 
osoba/ dzień, parking 14 Eur/ auto/ tydzień. 
Informacje dodatkowe: Pokój 1-osobowy = pokój 2-osobowy do 
pojedynczego wykorzystania. Turnusy 7 nocy - niedziela – niedziela, 
minimum 6 nocy. Dziecko do lat 4 bez świadczeń GRATIS
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BORINA 
CENA za 1 noc

01.11-
20.12.18

03.01-
01.05.19 

01.11-
20.12.19

01.05-
01.11.19

DOR/2/3P KLASIK 259 264 295
DOR/2/3P DYNAMIK 315 320 365

DOR/1/3P KLASIK 299 305 356
DOR/1/3P DYNAMIK 376 381 427

ceny podane w PLN

SLOBANB

http://www.karpatia.pl/bojnicke-kupele/borina-sanatorium-.html

