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jedno z najpiękniejszych uzdrowisk słowackich, położone na południo-
wym zachodzie kraju w dolinie rzeki Vah. 
Łagodny klimat i czyste powietrze pozwalają na wypoczynek przez cały 
rok. 
Temperatura licznych źródeł wód termalnych dochodzi do 67°C, a zaso-
by siarczanego błota – jednego z najlepszych na świecie tworzą podsta-
wę kompleksowej balneoterapii. 
Uzdrowisko należy do najbardziej renomowanych uzdrowisk w Europie. 
Leczy się tu choroby reumatyczne, stany pourazowe oraz ischias. 
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po generalnym remoncie połączony z Balnea Esplanade.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 os. z łazienką (suszarka do włosów, szlafroki), 
WC, TV sat, radio, lodówka–minibar, telefon, klimatyzacja, sejf, Wi-Fi.
W hotelu: 2 restauracje, kawiarnia, letni taras, bar nocny – muzyka na żywo, Beauty 
salon.
Do dyspozycji: wewnętrzny i zewnętrzny basen z wodą termalną, bilard, tenis 
stołowy, fitness, sauna, solarium, tenis ziemny. Baseny kryte i odkryte TERMAL-
NE! (czynne od maja do września) z wodą termalną o temperaturze 31 °C. Zabie-
gi na miejscu–w Danubis Health Spa Balnea (łącznik z hotelem). Bezpośrednio 
przy hotelu parking i garaże (płatne).
W cenie „Wodny i Saunowy Świat” (basen termalny), fitness centrum, chodnik re-
habilitacyjny, WiFi, ćwiczenia grupowe np. Ti Chi, Pilates. Pobyty pakietowe: mi-
nimum 2 noce.

Hotel „BALNEA PALACE”**** 
PIESZCZANY

połączony z Balnea Palace.
Zakwaterowanie: pokoje 1, 2 os. z łazienką (suszarka do włosów, szlafroki), WC, TV sat, 
radio, lodówka–minibar, telefon, balkon, klimatyzacja, sejf, Wi-Fi, francuskie okna.
W hotelu: 2 restauracje, kawiarnia, letni taras, bar nocny – muzyka na żywo, Beauty salon.
Do dyspozycji: wewnętrzny i zewnętrzny basen z wodą termalną, bilard, tenis stołowy, 
fitness, sauna, solarium, tenis ziemny. Baseny kryte i odkryte TERMALNE! (czynne od maja 
do września) z wodą termalną o temperaturze 31 °C. Zabiegi na miejscu–w Danubis Health 
Spa Balnea (łącznik z hotelem). Bezpośrednio przy hotelu parking i garaże (płatne).
W cenie „Wodny i Saunowy Świat” (basen termalny), fitness centrum, chodnik rehabili-
tacyjny, WiFi, ćwiczenia grupowe np. Ti Chi, 
Pilates. Pobyty pakietowe: minimum 2 noce 

Hotel „BALNEA ESPLANADE”**** 
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- położony w północnej części wyspy blisko pola golfowego, połączony łącznikiem z Danu-
bis Health Spa Balnea.
Zakwaterowanie w pokojach 1, 2 –osobowych z łazienkami (wanna), TV-Sat, lodówka, 
sejf i telefon.
W hotelu: restauracje, kawiarnia, zewnętrzny i kryty basen basen.
W cenie kryty i odkryty basen termalny, fitness centrum. Pobyty pakietowe: minimum 
2 noce.

Hotel „BALNEA GRAND” *** 
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SPRAWDŹ 
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BALNEA
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http://www.karpatia.pl/pieszczany/balnea esplande.html
http://www.karpatia.pl/pieszczany/balnea-grand.html
http://www.karpatia.pl/pieszczany/balnea-palace.html
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PAKIET SMAK PIESZCZAN: 
najpopularniejszy pobyt leczniczy oferujący unikalne zabiegi z Piesz-
czan. Zakwaterowanie z 2 posiłkami dziennie – śniadanie w formie 
stołu szwedzkiego, obiadokolacja. Konsultacja lekarska. Zabiegi lecz-
nicze – program relaksujący zawierający niżej wymienione zabiegi: 
2 noclegi: 3 zabiegi podczas pobytu - 1x kąpiel termalna, 1x częścio-
we okłady  borowinowe, 1x masaż klasyczny – częściowy, 3 noclegi: 
4 zabiegi podczas pobytu - 1x kąpiel termalna, 1x częściowe okłady 
borowinowe, 1x masaż klasyczny - częściowy, 1x hydroterapia/ kąpiel 
perełkowa, 4 noclegi: 6 zabiegów podczas pobytu - 1x kąpiel termal-
na, 1x częściowe okłady borowinowe, 1x masaż klasyczny - częściowy, 
1x hydroterapia/ kąpiel perełkowa, 1x grota solna/ oxygenoterapia, 1x 
Nordic walking / grupowe ćwiczenia fizyczne, 5 noclegów: 8 zabiegów 
podczas pobytu - 2x kąpiel termalna, 1x częściowe okłady borowino-
we, 2x masaż klasyczny - częściowy, 1x hydroterapia/ kąpiel perełko-
wa, 1x grota solna/ oxygenoterapia, 1x Nordic walking / grupowe ćwi-
czenia fizyczne, 6 noclegów: 9 zabiegów podczas pobytu - 2x kąpiel 
termalna, 1x częściowe okłady borowinowe, 2x masaż klasyczny – czę-
ściowy, 1x hydroterapia/ kąpiel perełkowa, 1x grota solna/ oxygenote-
rapia, 2x Nordic walking / grupowe ćwiczenia fizyczne, 7 noclegów: 11 
zabiegów podczas pobytu - 2x kąpiel termalna, 1x częściowe okłady 
borowinowe, 2x masaż klasyczny – częściowy, 3x hydroterapia/ kąpiel 
perełkowa, 1x grota solna/ oxygenoterapia,  2x Nordic walking / gru-
powe ćwiczenia fizyczne. Minimum 2 noce, maksimum 7 nocy

PAKIETY POBYTOWE PIESZCZANY (WSZYSTKIE HOTELE UZDROWISKOWE): 

PROMOCJA 1 noc GRATIS! PAKIET „SMAK PIESZCZAN” – 4=3, 5=4, 6=5, 7=6 dotyczy pobytu w czasookresie 20.05-31.08.2017 – minimum 4 noce


