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uzdrowisko leży w pięknej okolicy wśród parków, lasów Kotliny Zwoleń-
skiej, 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 mi-
neralnych źródeł najważniejsze w terapii jest źródło Kupelny prameň 
(źródło zdrojowe). Pozostałe cztery źródła wykorzystywane są do co-
dziennego picia. O podobnym składzie leczniczym źródła są tylko w Ar-
gentynie, Australii i Hiszpanii. Uzdrowisko
Sliac specjalizuje się w leczeniu chorób układu krążenia. Leczy się tu sta-
ny po nagłych chorobach serca, wady zastawki sercowej, stany po na-
głym zawale, choroby tętnic kończyn, stany po trombozach, operacjach 
wad serca, stany po operacjach naczyń krwionośnych. 
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luksusowy hotel.
Zakwaterowanie w komfortowych pokojach 1, 2-osobowych z łazienką, TV-
SAT, lodówką i telefonem, dostępem do Internetu, szlafroki, czajnik bezprze-
wodowy + kawa i herbata, możliwość dostawki, pokoje z balkonami dopłata 
ok. 5 Eur/ pokój/ noc. 
Do dyspozycji gości: restauracja, Słowacka Koliba, kryty basen termalny, 
basen na wolnym powietrzu, sala konferencyjna, jacuzzi, hydromasaże, sau-
na, tenis, minigolf, wypożyczalnia rowerów, możliwość nauki jazdy konnej, 
golf, aerobik. W cenie pobytu GRATIS nieograniczone korzystanie z termal-
nych basenów (kryte i odkryte), saun (parowa fińska, ziołowa, mentolowa i 
infrasauna – wejście dla osób powyżej 12 roku życia), jacuzzi, części relaksa-
cyjnej, tepidarium, bar herbaciany, Natural Spa – zewnętrzny basen dziecię-
cy, basen chłodzący, zewnętrzne jacuzzi i strefa relaksu. 
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 6 bez łóżka GRATIS z wyżywieniem 
zgodnie z zamówieniem rodziców, wypożyczenie łóżeczka dziecięcego gra-
tis. Udogodnienia dla dzieci: piaskownica, zjeżdżalnia, huśtawki, trampoli-
na, konsola X-box, kącik dziecięcy w restauracji, stoliki dla dzieci, menu dla 
dzieci, gry planszowe, w wybranych terminach animacje i klub dziecięcy dla 
dzieci od 4 lat. Taksa klimatyczna płatna na miejscu ok. 0,6 Eur/ os/ dzień, 
parking 2 Eur/ noc. Pobyty min.2 . 
PAKIET WELLNESS & SPA – 2 posiłki dziennie, nieograniczone korzystanie z 
termalnych basenów (kryte i odkryte), saun (parowa fińska, ziołowa, mento-
lowa i infrasauna), jacuzzi, części relaksacyjnej, tepidarium, bar herbaciany, 
Internet w pokoju, w wybranych terminach animacje dla dzieci od 4 roku 
życia. Dziecko bez łożka do lat 6 GRATIS. 
BONUS dodatkowe bonusy dla osoby dorosłej śpiącej na pewnym łóżku w 
zależności od długości pobytu: 10% zniżki na dodatkowe zabiegi, od 4 nocy 
- masaż klasyczny 30’. Możliwość dopłaty do obiadów 60,-zł , dzieci 6-12 lat 
30,-zł. Dzieci 6-12 lat na dostawce stała cena z 2 posiłkami bez zabiegów. 
PROMOCJA 7=6

Hotel „KASKADY” **** 
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SPRAWDŹ 
PROMOCJE
KASKADY

SLOKAS

„KASKADY” 
cena od osoby/ pobyt

03.04-28.06.18,
 02.09-30.10.18 05.11-23.12.18 28.06-22.08.18, 27.08-02.09.18

PAKIET WELLNESS & SPA 2 noce 3 noce 4 noce 5 nocy 6,7 nocy 2 noce 3 noce 4 noce 5 nocy 6,7 nocy

DOR/2/2P 904 1340 1743 1980 2421 1022 1517 1980 2421 2777
DOR/DOS/2P 452 678 904 1130 1356 731 1097 1463 1829 2195

DZ(6-12)/DOS/2P 344 516 688 861 1033 387 581 775 968 1162
ceny podane w PLN

http://www.karpatia.pl/sliac/kaskady-hotel-.html

