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PALACE

LUX obiekt położony w centrum uzdrowiska, w budynku znajduje się baza zabiegowa, 
Wodny Świat, Saunowy Świat, centrum urody Beauty Aphfrodite.
Zakwaterowanie Pokoje 1, 2 – osobowe z łazienkami – wysoki standard, tele-
fon, TV- Sat, radio, lodówka. 
Do dyspozycji gości: stylowa restauracja, w lecie taras, kawiarnia z widokiem 
na basen, kącik dziecięcy, Internet gratis. 
W cenie pobytu GRATIS wstęp do Wodnego i Saunowego Świata oraz korzy-
stanie z siłowni.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń gratis (łóżeczko gratis 
– obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). Taksa klimatyczna ok 0,9 Eur/ os/ dzień 
– płatna na miejscu. Możliwość wykupienia wyżywienia: obiadokolacja w dni 
poniedziałek-czwartek 92,-zł/ dorosły; 46,-zł/ dziecko (3-12); w dni piątek-nie-
dziela 115,-zł/ dorosły; 58,-zł/ dziecko (3-12).  

Hotel „APHRODITE” **** 

otworzony po generalnym remoncie w kwietniu 2014 roku. Położony w centrum uzdrowiska, po-
łączony przeszklonym korytarzem z H. Afrodyta (baseny, baza zabiegowa, sauny, centrum urody 
Beauty Aphrodite). 
Zakwaterowanie w 111 pokojach 2-osobowych standard (DE), Comfort (DBL), również 
superior (DLL) (większa z łóżkiem małżeńskim) z możliwością dostawki, wszystkie z ła-
zienkami, TV Sat, telefon, lodówka, klimatyzacja, szlafrok, pantofle, WiFi Internet. Poko-
je 1-osobowe (to pokoje 2-osobowe do pojedynczego wykorzystania). 
Do dyspozycji gości:  wielka stylowa restauracja i lobby zdobione marmurem, onyxem 
i 24-karatowym złotem (kuchnia międzynarodowa oraz specjały kuchni słowackiej), re-
cepcja z kantorem, 2 saloniki konferencyjne na 25 i 35 osób. 
W cenie pobytu GRATIS wstęp do Wodnego i Saunowego Świata oraz korzystanie z siłowni.
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń (łóżeczko gratis – obowiązuje 
wcześniejsza rezerwacja). Możliwość wykupienia wyżywienia: obiadokolacja w dni ponie-
działek-czwartek 92,-zł/ dorosły; 46,-zł/ dziecko (3-12); w dni piątek-niedziela 115,-zł/ doro-
sły; 58,-zł/ dziecko (3-12).  

Hotel „APHRODITE PALACE”***** 

RAJECKE TEPLICE 

RAJECKE TEPLICE 

ośrodek znajduje się w parku uzdrowiskowym w odległości ok. 60 m od budynku 
bazy zabiegowej.
Zakwaterowanie: 2-osobowe z łazienkami (prysznic), radio, telefon, TV, lodówka. 
Do dyspozycji: restauracja, świetlica, w lecie taras. Dzieci do lat 3 bez świad-
czeń (łóżeczko gratis – obowiązuje wcześniejsza rezerwacja). 
W cenie pobytu GRATIS: WiFi w lobby, wstęp na siłownie oraz 1x dzień 3 godzinny 
wstęp na Wodny i Saunowy Świat w Aphrodite (1 noc pobytu = 1x/ dzień 3h wstęp).
Informacje dodatkowe: Dzieci do lat 3 bez świadczeń (łóżeczko gratis – obowią-
zuje wcześniejsza rezerwacja). Możliwość wykupienia wyżywienia: obiadokolacja 
– 46,-zł / dorosły; 23,-zł/ dziecko (3-12). Taksa klimatyczna ok 0,9 Eur/ os/ dzień – 
płatna na miejscu. Pobyty minimum 2 noce, przy pobycie na min. 7 nocy zniżka 
15% od całości zakwaterowania.

Sanatorium „MALA FATRA”*** 
RAJECKE TEPLICE 
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http://www.karpatia.pl/rajeckie-teplice/aphrodite-palace1.html
http://www.karpatia.pl/rajeckie-teplice/aphrodite-hotel-.html
http://www.karpatia.pl/rajeckie-teplice/mala-fatra-sanatorium-.html
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PL PAKIET RELAX CLASSIC - 2 posiłki dziennie, plus dodatkowe zabiegi relaksacyjne. 
Pobyt 2 noce – 1x olejowa kąpiel perełkowa, 1x masaż klasyczny 30’, 1x masaż re-
laksacyjny stóp 30’, pobyt 3 noce - 1x olejowa kąpiel perełkowa, 1x masaż klasyczny 
30’, 1x masaż relaksacyjny stóp 30’, 1x aromaterapia – masaż 30’, pobyt 4 noce - 1x 
olejowa kąpiel perełkowa, 1x masaż klasyczny 30’, 1x masaż relaksacyjny stóp 30’, 1x 
aromaterapia – masaż 30’, 1x masaz podwodny 20’, pobyt 5 nocy - 1x olejowa kąpiel 
perełkowa, 2x masaż klasyczny 30’, 1x masaż relaksacyjny stóp 30’, 1x aromaterapia – 
masaż 30’, 1x masaz podwodny 20’; pobyt 6 nocy - 1x olejowa kąpiel perełkowa, 1x 
masaż klasyczny 30’, 1x masaż relaksacyjny stóp 30’, 1x aromaterapia – masaż 30’, 1x 
masaz podwodny 20’, 1x Biarritz wanna, 1x masaż kamieniami lawowymi 45’, pobyt 
7 nocy - 1x olejowa kąpiel perełkowa, 2x masaż klasyczny 30’, 1x masaż relaksacyjny 
stóp 30’, 1x aromaterapia – masaż 30’, 1x masaz podwodny 20’, 1x Biarritz wanna, 1x 
masaż kamieniami lawowymi ’45, 1x Atlantis wanna + aromatoterapia. 
PROMOCJA - pobyty od niedzieli do piątku (2-5 nocy) znizka 10% od całości pobytu!

„APHRODITE” 
CENA 

za  1 noc 

23.04-23.12.19 
nd-pt

23.04-23.12.19 
pt-nd

DOR/2/1P 286 299

DOR/DOS/1P 200 224

DZ(3-12)/DOS/1P 100 124

DOR/1/1P 448 473
ceny podane w PLN

„APHRODITE PALACE” 
CENA za 1 noc

23.04-23.12.19 
nd-pt

 
23.04-23.12.19 

pt-nd

DOR/2/1P 398 423
DOR/1/1P 597 647

DOR/2/1P (DLL) 448 473
DOR/1/1P (DLL) 647 697

DOR/DOS/1P 200 224
DZ(3-12)/DOS/1P 100 124

ceny podane w PLN

 „MALA FATRA” 
CENA za 1 noc

23.04-23.12.19 
min. 2 noce

DOR/2/1P 199

DOR/DOS/1P 174

DZ(3-12)/DOS/1P 75

DOR/1/1P 224
ceny podane w PLN

„APHRODITE” 
RELAX CLASSIC 
CENA za 1 noc

23.04-23.12.19 
2-6 nocy

23.04-23.12.19 
od 7 nocy

DOR/2/2P 510 434

DOR/DOS/2P 424 360

DOR/1/2P 672 571

ceny podane w PLN

„APHRODITE PALACE” 
RELAX CLASSIC 
CENA za 1 noc

23.04-23.12.19 
pobyty 2-6 nocy 23.04-23.12.19 

pobyt od 7 nocy

DOR/2/2P 622 529
DOR/1/2P 821 697

DOR/2/2P (DLL) 672 571
DOR/1/2P (DLL) 871 740

DOR/DOS/2P 424 360
ceny podane w PLN

„MALA FATRA” 
RELAX CLASSIC 
CENA za 1 noc

23.04-23.12.19 
pobyty 2-6 nocy

23.04-23.12.19 
pobyt od 7 nocy

DOR/2/2P 423 359

DOR/1/2P 448 380
ceny podane w PLN
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miejscowość uzdrowiskowa znana już w XIV w. z leczniczego działania 
wód termalnych.
Źródła termalne o temperaturze 38°C (baseny w stylu antycznym) wyko-
rzystywane są do leczenia chorób zapalnych i degeneracyjnych aparatu 
ruchu (degeneracyjna choroba stawów, choroba Bechterewa), kręgosłu-
pa, chorób nerwowych (choroba Parkinsona, mózgowe porażenie dzie-
cięce) i zawodowych, dróg oddechowych (astma, katar alergiczny, chro-
niczne zapalenie oskrzeli) oraz wiele innych. Zabiegi to między innymi: 
hydroterapia, elektroterapia, kąpiele torfowe, masaże, terapia, tlenowa, 
sauna (fińska, sucha).
W lecie 2012 oddano do użytku nowe otwarte kąpielisko 

RAJECKE TEPLICE


