
 

                                               

 

 

                                   PONUKOVÝ LIST WELLNESS VII (W7)  + Pro Futuro IX 

 

 

Vážený klient/ka,  

 

radi by sme Vám touto formou pre vašich zamestnancov, obchodných partnerov a klientov ponúkli možnosť 

využiť exkluzívne voľné vstupy ( 1+1) a špeciálne zľavy (pre 1 až 4 osoby) do 48 stredísk na Slovensku, 

v Maďarsku a v Poľsku prostredníctvom nového projektu  WELLNESS VII (W7)  + Pro Futuro IX 

a šekovej knižky WELLNESS VII (W7)  (20 šekov) + Pro Futuro IX ( 5 šekov na pobyty so zľavami) 

s platnosťou do konca roka 2018. 

Investícia do tohto projektu / kúpy šekovej knižky -  LEN  39,- € ( 25 poukážok spolu), šetriaci efekt  

viac ako 500,- €. 

 

Cena jednej šekovej poukážky pre Vás v prepočte vychádza LEN 1,56 €. 

 

Návratnosť investície do kúpy šekovej knižky WELLNESS VII (W7)  + Pro Futuro IX  je v priemere už pri 

využití 3 šekových poukážok !!!! 

 

Šekové poukážky sú plne prenosné a platné v každom ponúkanom stredisku. 

Spoločnosti a organizácie  si môžu objednaťv akcii maximálne 10 šekových knižiek + 1 šeková knižka za 1,-€ 

(bonus) 

 na 100 zamestnancov a jedno IČO. ( šetriaci efekt pri 10 šekových knižkách je aj viac ako 5000,- € , nákupná 

cena LEN 390,- €). 

 

V ďalších riadkoch ponuky Vás trošku bližšie oboznámime so zľavami a cenami v konkrétnych strediskách, 

koľko budete platiť a koľko ušetríte pri použití jednej šekovej poukážky WELLNESS VII (W7) . 

 

Využitie šekových poukážok WELLNESS VII (W7) /PL, HU, SK/ s platnosťou do 31.12.2018!!! 

Pri kúpe vstupeniek v dole uvedených strediskách upozornite personál vopred, že ste držiteľom šekových 

poukážok WELLNESS VII (W7). Šekové poukážky je možné využiť všetky aj v jednom stredisku. 

 

 Podmienky použitia zliav  

 

POĽSKO            1Euro / 4,20 ZL 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Goracy potok Szaflary – http://www.goracypotok.pl 

zľava platí na celodenný voľný vstup pre druhú osobu (dospelý, dieťa, dôchodca) k jednej celodennej vstupenke so 

saunou alebo bez zakúpenej v pokladni 

Dospelý ( bez sauny)                   69,- ZL  druhá osoba zdarma 

Deti do 18r. s preukazom                   55,- ZL  druhá osoba zdarma 

Deti  do 100 cm       zdarma 

Dôchodcovia nad 60r., študenti do 26r. s preukazom   59,- ZL                         druhá osoba zdarma 

VSTUPENKA OPEN – celodenný vstup všade            109,- ZL                        druhá osoba zdarma 

ušetríte až  26,- € 

SKI JURGOW - http://www.jurgowski.pl/ 

zľava platí na celodenný skipas zdarma pre druhú osobu (dospelý, dieťa) k jednému celodennému skipasu 

zakúpenému v pokladni 

Dospelý                                95,- ZL  druhá osoba zdarma 

Junior od 10-15r, senior od 60r.      85,- ZL  druhá osoba zdarma 

Deti  do 9r.                     80,- ZL                        druhá osoba  zdarma 

ušetríte až  22,60,- € 

 

http://www.goracypotok.pl/
http://www.jurgowski.pl/


 

Lyžiarska škola SKI PLUS JURGOW - http://www.ski-plus.pl/ 

zľava platí ku hodine školy lyžovania druhá hodina zdarma pre druhú osobu (dospelý dieťa) a 20 % zľava  na zapožičanie 

skikomplet a snowkomplet 

1 hodina                9:00 – 17:00                     75,- ZL                     druhá hodina zdarma 

                             17:00 – 20:00                     60,- ZL                     druhá hodina zdarma 

                             20:00 – 21:00                     50,- ZL                     druhá hodina zdarma 

ušetríte pri 2  hodinách až  17,90,- € 
skikomplet                                                      35,- ZL                     po  20% zľave  28,- ZL 

snowkomplet                                                  35,- ZL                     po  20% zľave  28,- ZL 

SKI TYLICZ - http://www.tylicz.ski/ 
zľava 20% platí pre 1 až 4 osoby /dospelý,dieťa do 12r./ z pultových cien skipasov od 1.1.2018 – 31.3.2018. 

                                                                      dospelý  /  dieťa                                             dospelý  /  dieťa 

2 hod. skipas                                                45,- ZL  /    40,- ZL           po 20% zľave     36,- ZL  /  32,- ZL 
4 hod. skipas                                                60,- ZL  /    55,- ZL           po 20% zľave     48,- ZL  /  44,- ZL 

6 hod. skipas                                                70,- ZL  /    65,- ZL           po 20% zľave     56,- ZL  /  52,- ZL 

večerný skipas – 16:00 -20:00                    30,- ZL                               po 20% zľave     24,- ZL 

2-dňový skipas                                           140,- ZL  /  130,- ZL           po 20% zľave   112,- ZL / 104,- ZL  

3-dňový skipas                                           200,- ZL  /  185,- ZL           po 20% zľave   160,- ZL / 148,- ZL  

4-dňový skipas                                           250,- ZL  /  230,- ZL           po 20% zľave   200,- ZL / 184,- ZL 

5-dňový skipas                                           290,- ZL  /  265,- ZL           po 20% zľave   232,- ZL / 212,- ZL 

6-dňový skipas                                           330,- ZL  /  300,- ZL           po 20% zľave   264,- ZL / 240,- ZL  

 

 ušetríte pri 6- hod. skipase a 4 dosp. osobách  až  56,- ZL / 13,40,- € 

INWALD PARK -  http://www.inwaldpark.pl/      
zľava 25% platí pre 1 až 4 osoby /dospelý, dieťa, dôchodca/ z celodenného vstupu ( 5 parkov spolu – lístok platí na dva dni)    

dospelý                   70,- ZL                    po zľave 25%     52,50 ZL 

dieťa,  senior         60,- ZL                    po zľave 25%     45,-   ZL  

rodinný 2+2         240,- ZL                    po zľave 25%    180,-  ZL   

ušetríte pri rodinnom vstupe až  60,- ZL / 14,30,- € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
MAĎARSKO                                                                                            1,- EUR / 300,-HUF 

 

Saliris Resort Egerszalók – http://www.salirisresort.hu/sk 

Zľava platí na celodenný voľný vstup pre druhú osobu  k  jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny 

zakúpenej v pokladni mimo sobôt , maďarských štátnych sviatkov a mesiacov júl-august 2017. 

 dospelý  5800,- HUF druhá osoba zdarma 

dospelý so saunou        7800,- HUF      druhá osoba zdarma 

ušetríte až 26,- € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Árpádfürdő  Székesfehérvár - http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/ 
Zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej dospelej vstupenke so saunou (vrátane saunových programov) zakúpenej 

v pokladni 

dospelý     celodenný                 3-hodinový 

                         3.600,- HUF              3.200,- HUF               druhá osoba zdarma 

ušetríte pri 2 dosp. osobách až 12,- € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aquaticum Debrecen – http://www.aquaticum.hu/ 

Zľava platí na celodenný voľný vstup pre druhú osobu  k  jednej celodennej dospelej vstupenke KOMBINÁLT 

alebo KOMPLEX zakúpenej v pokladni, a 50 % zľava na 2 x 50-minútovú osviežujúcu masáž. 

dospelý KOMPLEX   6000,- HUF druhá osoba zdarma 

ušetríte až 20,- € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bűkkszekfűrdő – http://www.bukkszekfurdo.hu/ 

 zľava 25% platí pre 1 až 4 osoby /dospelý, dieťa, dôchodca/ z celodenného vstupu mimo maďarských štátnych sviatkov. 

dospelý     2400,- HUF po zľave 25%     1800,- HUF 

dôch ,štud. do 18r.                             1800,- HUF po zľave 25%     1350,- HUF 

 celodenný vstup po zľave od 4,50 € / osoba 

http://www.ski-plus.pl/
http://www.tylicz.ski/
http://www.salirisresort.hu/sk
http://www.fehervar-arpadfurdo.hu/
http://www.aquaticum.hu/
http://www.bukkszekfurdo.hu/


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sárkany – Nyírbátor – http://www.sarkanyfurdo.hu/  

zľava platí na celodenný voľný vstup pre druhú osobu (dospelý, dieťa, dôchodca) k jednej celodennej vstupenke 

zakúpenej v pokladni. 

dospelý      1800,- HUF  druhá osoba zdarma 

dôch ,štud. do 18r. s preukazom   1400,- HUF  druhá osoba zdarma 

deti 3-7r      1300,- HUF  druhá osoba zdarma 

celodenný vstup po zľave od 2,17 € / osoba 

Bogács –http://bogacsitermalfurdo.hu/ 

 zľava platí na celodenný voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny 

zakúpenej v pokladni 

Hlavná sezóna: 1.6. – 31.8. :    dospelý  1600,- HUF druhá osoba zdarma  

Pred – Po sezóne:  1.5-31.5, 1.9-30.9. :  dospelý  1400,- HUF druhá osoba zdarma 

Mimo sezóny:   1.1-30.4, 1.10-31.12. :  dospelý 1100,- HUF druhá osoba zdarma  

celodenný vstup po zľave od 1,83 €/ osoba 

Berekfűrdő – http://furdo.berekfurdo.hu/ 

zľava platí na celodenný voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej 

v pokladni 

Hlavná sezóna: 1.5. – 30.9. :    dospelý  1700,- HUF druhá osoba zdarma  

Pred – Po sezóne:  1.1-30.4, 1.10-31.12. :  dospelý  1300,- HUF druhá osoba zdarma 

celodenný vstup po zľave od 2,17 € / osoba 

Hajdúböszörmény - http://www.bocskaitermal.hu/ 

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny v letnej sezóne 

 ( využívanie celého areálu) a 30 % pre 1 až 4 osoby /dospelý, dieťa, dôchodca/ na termálne kúpalisko 

mimo letnej sezóny   Letné kúpalisko          PON- PIA                   SO-NE 

dospelý             1300,- HUF                 1400,- HUF druhá osoba zdarma 

            Termálne kúpalisko 

dospelý        1790,- HUF / 1253,-HUF           1990,- HUF / 1393,- HUF  

dieťa, študent, dôchodca          1400,- HUF /   980,- HUF          1690,- HUF / 1183,- HUF  
celodenný vstup po zľave od 2,17€ / osoba 

Demjén Termáltő - http://www.demjentermalto.hu/ 

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej v pokladnii 

mimo termínov (1.5.2018 – 31.8. 2018. - v týchto termínoch platí 25 % pre 1 až 4 osoby z celodenných  pultových 

cien) 

dospelý      1690,- HUF  druhá osoba zdarma 

Sezóna 1.5.2018 – 31.8. 2018. 

dospelý      1690,- HUF / 1267,- HUF   

dôch ,štud. , dieťa                             1490,- HUF / 1117,- HUF   

celodenný vstup po zľave od 2,81€ / osoba €                                      

Hungarospa – Hajdúszoboszló - https://www.hungarospa.hu/sk/ 

zľava platí ku jednej zakúpenej GOLD PLUSZ vstupenke druhá vstupenka zdarma v termíne od 15.6.2018 - 

31.8:2018 

GOLD PLUSZ vstupenka                17000,- HUF             druhá vstupenka zdarma 

ušetríte až  56,60 €                                          

Miskolc Tapolca - http://barlangfurdo.hu/ 

25 % zľava platí pre 1 až 4 osoby z celodenných dospelých pultových cien   

dospelý      3600,-HUF / 2700,- HUF 

ušetríte až  12,- € 

Nagykáta – http://www.nagykatastrand.hu/ 

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke so saunou alebo bez zakúpenej 

v pokladni Fürdő ház 

 a 50% na 2x 30-minútovú švédsku  masáž  vo Fürdő ház 

dospelý      2200,- HUF  druhá osoba zdarma 

dospelý so saunou                 2800,- HUF  druhá osoba zdarma 

http://www.sarkanyfurdo.hu/
http://bogacsitermalfurdo.hu/
http://furdo.berekfurdo.hu/
http://www.bocskaitermal.hu/
http://www.demjentermalto.hu/
https://www.hungarospa.hu/sk/
http://barlangfurdo.hu/


 

30 min. švédska masáž                                                   2400,- HUF                  druhá osoba masáž zdarma 

celodenný vstup po zľave od 3,67 € / osoba                                    

Szilva Termál és Wellnessfürdő –Vásárosnamény -  https://www.termalfurdo.hu/furdo/ 

 Zľava platí  na voľný vstup pre druhú osobu  ku jednej celodennej vstupenke so saunou alebo bez  zakúpenej v pokladni. 

                                                                                              bez sauny / so saunou 

dospelý      1500,- HUF / 2200,- HUF druhá osoba zdarma 

dôch ,štud. do 18r. s                            1100,- HUF / 1600,- HUF druhá osoba zdarma 

deti 3-7r        750,- HUF               druhá osoba zdarma 

celodenný vstup po zľave od 1,25 € / osoba                                     

Tiszafüred -  http://www.thermal-camping.hu/page.php?2 
zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej v pokladni   

dospelý      1100,- HUF  druhá osoba zdarma 

celodenný vstup po zľave od 1,83 € / osoba                                    

Sóstó – Nyíregyháza – http://www.sostort.hu/ 

25 % zľava pre 1 až 4 osoby (dospelá osoba, dieťa, dôchodca) z pultových cien so saunou alebo bez, mimo platby 

za skrinku 

                                                    dospelý so saunou:      5100,- HUF  po zľave 25%     3825,- HUF 

      dospelý: 3600,- HUF  po zľave 25%     2700,- HUF    

 dieťa 3-6r:  2300,- HUF  po zľave 25%     1725,- HUF    

študent, dôchodca:  2900,- HUF  po zľave 25%     2175,- HUF 

ušetríte až 17,- €  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiszaujváros – http://www.termal.tujvaros.hu/ 

zľava platí na celodenný voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej 

v pokladni, mimo termínov (1. 5. 2017 – 31. 8. 2017). V týchto termínoch platí 25 % zľava pre 1 až 4 osoby z 

celodenných dospelých pultových cien  

V sezóne           1.05. - 31.08. 25 % zľava pre 1 až 4 osoby 

pon-štv: dospelý: 1800,- HUF po zľave 25%     1350,- HUF    

pia-ned.: dospelý: 1900,- HUF  po zľave 25%     1425,- HUF   

celodenný vstup po zľave od 4,50 € / osoba                                     

Mimo sezóny  1.09. - 31.04. celodenný voľný vstup pre druhú osobu 

pon-štv: dospelý  1800,- HUF  druhá osoba zdarma 

pia-ned: dospelý  1900,- HUF  druhá osoba zdarma 

celodenný vstup po zľave od 3,- € / osoba                                   

Andrássy Rezidencia***** – Tarcal – http://andrassyrezidencia.hu/sk/spa-wellness/ 

zľava platí pre jednu dospelú osobu na celodenný vstup zdarma do VinoSense Spa (Wellness Spa) ku celodennej 

dospelej vstupenke zakúpenej v hoteli v dňoch PON-ŠTV( navyše 1+1 zdarma na hroznovú masáž a 15 % zľava na 

celkovú konzumáciu v reštaurácii a Átrium bare pri využití zliav do Wellness Spa s poukážkou) 

PON-ŠTV:  dospelý  3500,- HUF druhá osoba zdarma           

ušetríte až  11,40 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zemplén Kálandpark Sátoraljaújhely – http://www.zemplenkalandpark.hu/ 

25 % zľava pre 1 až 4 osoby (dospelá osoba, dieťa, dôchodca) z pultových cien  

Kombinovaný lístok   dospelý  4370,- HUF     po zľave 25%     3276,- HUF 

                                   dospelý  3795,- HUF     po zľave 25%     2846,- HUF 

ušetríte až  14,59 € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SLOVENSKO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wellness hotel Patince - https://www.wellnesspatince.sk/ 

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej vstupenke do bazénového sveta, alebo 2-hodinovej 

vstupenke do saunového sveta zakúpenej v hoteli 

Bazénový svet     

dospelý :         PON-PIA :   12,- €  druhá osoba zdarma        

             SOB-NE  :       15,- €  druhá osoba zdarma 

https://www.termalfurdo.hu/furdo/
http://www.thermal-camping.hu/page.php?2
http://www.sostort.hu/
http://www.termal.tujvaros.hu/
http://andrassyrezidencia.hu/sk/spa-wellness/
http://www.zemplenkalandpark.hu/
https://www.wellnesspatince.sk/


 

           

dieťa, štud, dôch:            PON-PIA:         8,- €  druhá osoba zdarma 

             SOB-NE  :       10,- €  druhá osoba zdarma 

Saunový svet dospelý:           PON-PIA :       10,- €  druhá osoba zdarma   

               SOB-NE  :       12,- €  druhá osoba zdarma 
šetriaci efekt  pri 2 dosp. osobách až 15,- € ---- rodina (2x dospelý + 2x dieťa do 14r) šetria spolu cca 27 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thermal Corvinus Veľký Meder - http://www.thermalcorvinus.sk/ 

dospelý bežný deň :              8,50 €  druhá osoba zdarma        

  dospelý víkendy a sviatky :      9,50 €  druhá osoba zdarma 
celodenný vstup po zľave od 4,25 € / osoba                                   

Aquapark Delňa Prešov – http://www.aquaparkpresov.sk/ 
 30 % zľava  platí pre 1 až 4 osoby z pultových cien vstupov (PON – NE) mimo hodinového vstupu.  
PO-NE: 30 % zľava pre 1 až 4 osoby 

 celodenný + wellness: dospelý:      15 €  po zľave 10,50 € 

   deti, dôch:      13 €  po zľave   9,10 € 

celodenný:  dospelý:       11 €   po zľave   7,70 €  

deti, dôch:         9 €  po zľave   6,30 € 

4 hodinový:  dospelý:         9 €  po zľave   6,30 €    

   deti, dôch:        6 €  po zľave   4,20 € 

2 hodinový:  dospelý:   5,50 €  po zľave   3,85 €   

    deti, dôch:   4,50 €  po zľave   3,15 € 

wellness :   1 hodina        7 €  po zľave   4,90 € 

    2 hodiny      10 €  po zľave        7 € 
max šetriaci efekt pri 4 dosp. osobách 18 € ---- rodina (2x dospelý + 2x dieťa do 14r) šetria spolu 14,40 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Thermal Park Šírava – www.thermalparksirava.sk  

30 % zľava pre 1 až 4 osoby (dospelá osoba, dieťa do 12 r.) z 3-hodinových pultových cien  

(mimo termínov 1.7-31.8 2015), alebo z celodenných pultových cien s wellness, alebo bez wellness 

                               3 hod PON- ŠTV /  PIA- NED                      celodenný PON- ŠTV /  PIA- NED 

dospelý:                       10,- € / 7,- €     14,- € /  9,80 €                            15,- € / 10,50 €    19,-€ / 13,30 € 

dieťa:                            4,- € / 2,80 € 6,-€ /  4,20 €                          7,- € / 4,90 €       10,-€ /   7,-   € 

 študent, senior:         7,65€ / 5,36 €    12,- € / 8,40 €                         12,90 € /  9,03 €      16,-€ / 11,20 € 

 celodenný + wellness                                                                            26,- € / 18,20 €      30,-€ / 21,-   € 
max šetriaci efekt pri 4 dosp. osobách 36,- €  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Grand Hotel Bellevue**** - Wellness - http://www.hotelbellevue.sk/  

30 % zľava pre 1 až 4 osoby (dospelá osoba,) z pultových cien vstupov do wellness centra (bazén + saunový svet od 

15:00 - 21:00 hod) a na vstup (bazén + whirlpool od 8:00 do 15:00 hod) mimo termínov 24.12.2016 – 7.1.2017 

a 24.12-31.12.2017 

Bazén + saunový svet      Bazén + whirlpool 

Dospelý   3 hod  17 € po zľave 11,90 € Dospelý   3 hod  6,50 € po zľave 4,55 € 

dieťa, dôchodca 3 hod  8,50 € po zľave   5,95 € dieťa, dôchodca3 hod  3,30 € po zľave 2,31 € 
max šetriaci efekt pri 4 dosp. osobách 20,40 € ---- rodina (2x dospelý + 2x dieťa do 14r) šetria spolu 15,30 €  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AquaCity Poprad – http://www.aquacity.sk/ 

25 % zľava pre 1 až 4 osoby (dospelá osoba, dieťa, dôchodca) z pultových cien na AQUA PACKET  

mimo termínov 24.– 31.12. 2017 a 24.-31. 12. 2018. 

celodenný    dospelý   22,- €  po zľave 16,50 €   

dieťa, študent, dôch:  19,- €  po zľave 14,25 € 

3-hodinový,večerný:  dospelý   19,- €  po zľave 14,25 €    

dieťa, študent, dôch:  16,- €  po zľave 12,-   € 
max šetriaci efekt pri 4 dosp. osobách 22 € ---- rodina (2x dospelý + 2x dieťa do 14r) šetria spolu 20,50 € 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

http://www.thermalcorvinus.sk/
http://www.aquaparkpresov.sk/
http://www.thermalparksirava.sk/
http://www.hotelbellevue.sk/
http://www.aquacity.sk/


 

AQUARUTHENIA Svidník – http://www.aquaruthenia.sk/ 

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu (dospelý, študent, dôchodca) k jednej celodennej, alebo časovej 

vstupenke zakúpenej v pokladni (mimosezóny), 

 alebo 25 % zľava pre 1 až 4 osoby z pultových cien vstupov (1.7.-31.8.2017).  

Celodenný + wellness + sauny:  dospelý:                       20,- €         druhá osoba zdarma 

       deti do 7r./ dôch. 60+, ZŤP:           10,- €/16,- €    druhá osoba zdarma 

        Bazény a vírivky: 

4 hodinový:  dospelý:                           13,- €              druhá osoba zdarma 

   deti do 7r./ dôch. 60+, ZŤP:                 8,- €/10,- €    druhá osoba zdarma 

3 hodinový:  dospelý:                          11,- €               druhá osoba zdarma 

    deti do 7r. /dôch. 60+, ZŤP:                 7,- €/ 8,- €      druhá osoba zdarma  

2 hodinový :   dospelý:                            9,- €           druhá osoba zdarma 

    deti do 7r. /dôch. 60+, ZŤP:                5,- €/ 7,- €      druhá osoba zdarma 
šetriaci efekt  pri 2 dosp. osobách až 20,- € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rekreačný areál Predná hora - http://www.prednahora.sk/ 

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu  k jednej 4-hodinovej vstupenke na Hradný wellness zakúpenej 

v pokladni od PON-ŠTV 

Hradný wellness – vstup zahŕňa Hradný wellness + Vitálny svet + Vodný svet 

              PON – ŠTV                  11 €  druhá osoba zdarma 
šetriaci efekt  pri 2 dosp. osobách až 11,- € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bardejovské kúpele – Wellness spa -  http://www.kupele-bj.sk/ 

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu (dospelý, dieťa, dôchodca)  k jednej 4-hodinovej vstupenke do Wellness 

spa so saunami alebo bez zakúpenej v pokladni. 

                                                        dospelý                     dieťa 

bazény              : 4 hod.vstup           11,- €                      9,- €   druhá osoba zdarma 

bazény + sauny: 4 hod.vstup           15,- €                    12,- €   druhá osoba zdarma 
šetriaci efekt  pri 2 dosp. osobách až 15,- € 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Hotel Plejsy*** - VITAL ISIS PARADISE - http://www.hotelplejsy.sk/wellness/  

zľava platí na voľný vstup pre druhú osobu  k jednej 2-hodinovej vstupenke do wellness zakúpenej v pokladni pre 

neubytovaných klientov. 

PON – NE                  16,- €   druhá osoba zdarma  
šetriaci efekt  pri 2 dosp. osobách až 16,- € 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Hotel ATRIUM***N. Smokovec -  4 ELEMENTS AQUA a WELLNESS -http://www.atriumhotel.sk/4elements-

aqua.html 25 % zľava platí pre 1 až 4 osoby /dospelý, dieťa, študent, dôchodca/ z pultových cien vstupov v 4 

ELEMENTS AQUA a WELLNESS CENTRA a 15%  z pultových cien masáži v 4 ELEMENTS DAY SPA. 

                                                                                      3-hod. vstup              meobmedzený vstup 

4 ELEMENTS AQUA – bazénový komplex               12,- € / 9,-€                20,- € / 15,- € 

4 ELEMENTS WELLNESS – vitálny svet                 12,- € / 9,-€                15,- € / 11,25 € 

4 ELEMENTS AQUA + WELLNESS                        19,- € / 14,25€            27,- € / 20,25 € 
šetriaci efekt  pri č dosp. osobách až 27,- €   

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Strachan SKI Centrum – Ždiar - http://www.skicentrumstrachan.sk/  

25% zľava pre 1 – 4 osoby(dospelý, dieťa do 15r.) z pultových cien na 4-hodinový SKIpas a 20% zľava na 

zapožičanie SKIkomplet a SNOWkomplet 

Cenník ešte nie je k dispozícii 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SKI Rejdová – jazda na snežných skútroch - http://www.skirejdova.sk/ 

25 % zľava pre 1 až 4 osoby  z pultových cien na jazdu snežnými skútrami po vyznačených tratiach od 10 do 65 km. 

10 km okruh                      40,- €    po zľave       30,- € 

15, 25, 40 km okruh   cenu upresní prevádzkovateľ 

65 km okruh                   170,- €   po zľave    127,50 €    šetriaci efekt  pri 4 dosp. osobách až 170,- € 

http://www.aquaruthenia.sk/
http://www.prednahora.sk/
http://www.kupele-bj.sk/
http://www.skicentrumstrachan.sk/
http://www.skirejdova.sk/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pieniny (1 až 4 osoby): 1. pltnícka spoločnosť: http://www.1-pltnicka.sk 

7,-€ cena vstupného na splav plťami pre skupinu 12 a viac osôb, 9,- € pre individuálnych klientov z ceny vstupného 

na splav plťami, CanoeRaft-Dunajec: http://www.campingdunajec.sk/ 25 % zľava z ceny vstupného na rafting 

pre skupinu 6 a viac osôb, 20 % zľava z ceny vstupného na rafting pre individuálnych klientov, 

 10 % zľava na bicykel,  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Využitie šekových poukážok PRO FUTURO IX  ( HU, SK) s platnosťou do 31.12.2018!!! 

Pri objednaní pobytu v dole uvedených strediskách upozornite personál vopred, že ste držiteľom šekových 

poukážok Pro futuro VII. Šekové poukážky je možné využiť všetky aj v jednom stredisku. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bardejovské kúpele SK http://www.kupele-bj.sk/ 

 15% zľava v sezóne – 20% zľava mimosezóny na pobyty Senior, Štandard a Wellness 

Zľava platí  pre jednu osobu z celkových pobytov vrátane stravovania a náležitých procedúr pre 

samoplatcov!!!!  

Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kúpele Lúčky SK http://www.kupele-lucky.sk/ 

20% zľava na pobyty Klasik, Premium a víkendové pobyty Kryštál a Diamant. 

10% zľava na liečebný pobyt Senior 

 Zľava platí pre jednu osobu z celkových pobytov vrátane stravovania a náležitých procedúr pre 

samoplatcov!!!!  

Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kúpele Dudince SK https://www.kupeledudince.sk/ 

15% zľava na pobytyMedical Gold, Medical Mini (predĺžený víkendový pobyt), Medical Platinum. 

Zľava platí pre jednu osobu z celkových pobytov vrátane stravovania a náležitých procedúr pre 

samoplatcov!!!!  

Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kúpele Brusno SK http://www.kupelebrusno.sk/ 

15% zľava na liečebný, relaxačný, relaxačný pobyt plus, senior pobyt, ozdravovací pobyt mini, pobyt pre dvoch 

a víkendový pobyt mimo akciových pobytov. 

Zľava platí pre jednu osobu z celkových pobytov vrátane stravovania a náležitých procedúr pre 

samoplatcov!!!!  

Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel ATRIUM***N. Smokovec SK - http://www.atriumhotel.sk/ 

15% zľava platí z pultových cien pobytovZľava platí pre jednu ubytovaciu jednotku ( izba, apartmán) 

z celkových pobytov !!!!  

Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel Aquatermal*** Dolná Strehová SK http://www.strehova.sk/ -  v cene pobytu  možné raňajky, vstup do 

wellness, vonkajších a vnútorných bazénov 

20% zľava z pultových cien pobytov a 10% zľava z cien pobytových balíkov. 

Zľava platí pre jednu ubytovaciu jednotku ( izba, apartmán) z celkových pobytov !!!!  

Pri pobyte na dve noci šetríte viac ako 50,- €. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel Plejsy*** Krompachy SK http://www.hotelplejsy.sk/ 
Cena 35,- € osoba/noc s polpenziou a vstupom do Vital ISIS Paradise v izbe štandard okrem sviatkov - Vianoce, 

Štefan, Silvester a Veľká noc. 

 Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.1-pltnicka.sk/
http://www.campingdunajec.sk/
http://www.atriumhotel.sk/
http://www.strehova.sk/


 

Hotel Kristína*** a Koliba u Kuba - SKI Zábava Hruštín SK – https://hotel.skizabava.sk/ 

25% zľava platí z pultových cien pobytov 

Zľava platí pre jednu ubytovaciu jednotku ( izba, apartmán) z celkových pobytov !!!!  

Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

Penzión Pltník – Pieniny SK – http://www.penzionpltnik.sk/ 

20 % zľava platí z ubytovania v mesiacoch apr., máj, sept., okt., 10 % z ubytovania v mesiacoch jún, júl, august a 

10 % zľava na konzumáciu jedál v reštaurácii (bez nápojov) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel Atlantis**** superior Hajdúszoboszló HU- http://www.hotelatlantis.hu/sk/  

– v cene pobytu polpenzia a vstup do wellness 

45% zľava z pultových cien pobytov  

10% zľava z cien pobytových balíkov 

 Zľava platí pre jednu ubytovaciu jednotku ( izba, apartmán) z celkových pobytov !!!! 

 Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel Fürdő Ház*** Nyíregyháza Sóstó HU- http://www.sostort.hu/sk/hotel-furdohaz – v cene pobytu raňajky, 

vstup do wellness a aquaparku Aquarius 

 20% zľava z pultových cien pobytov  

 Zľava platí pre jednu ubytovaciu jednotku ( izba, apartmán) z celkových pobytov !!!! 

 Pri pobyte na dve noci šetríte aj viac ako 50,- €. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hotel Fűzfa Poroszló HU- http://www.fuzfapihenopark.hu/ 

15 % zľava z pultových cien s raňajkami vrátane vstupu do wellness a vonkajších bazénov + 15 % z pultových cien  

na hosťovské domy mio areálu hotela 

CAMP Sárkány – Nyírbátor HU- http://sk.sarkanyfurdo.hu/ 

20% zľava z pultových cien pobytov v apartmánových domoch v campingu mimo termínu od 1.7. do 31.8. 

2018. 

Zľava platí pre jednu ubytovaciu jednotku ( izba, apartmán) z celkových pobytov !!!!  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CAMP Thermal Strand és Gyógyfürdő Tiszafüred HU – http://www.thermal-camping.hu/page.php?2 

20% zľava z ceny ubytovania  v campingu + ubytovanie na izbách  3 noci / 1 noc zdarma / 

CAMP Berekfürdői Gyógy és Strandfürdő  HU - http://furdo.berekfurdo.hu/ 

20% zľava z ceny ubytovania  v campingu (min. 3 noci) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

Projekt WELLNESS VII (W7)  + Pro Futuro IX si môžete objednať: 

UMP s.r.o. a UMP SK s.r.o., Popradská 68, 040 11 Košice, Slovakia 

 +421 905 875 558, +421 55 64 05 175, 

manazment@relaxmarket.sk,  www.relaxmarket.sk 

mailto:manazment@relaxmarket.sk

