
   

   

CENNÍK 
VÝHODNEJS�IE ONLINE

Termálny bazén (31 - 33°C) 1h do 10:00
Dieťa do 12. rokov

10€  /  15€
7€  /  12€

20€  /  25€
10€  /  15€

30€  /  35€
20€  /  25€

150€ 200€

50€ 70€

40€  /  45€
30€  /  35€

20€  /  25€
10€  /  15€

-
-

Termálne bazény a Wellness  2h 
Dieťa do 12 rokov 

platný od 1. 1. 2023 

Termálne bazény, Wellness / verejný priestor
Private Spa - jacuzzi s minerálnou vodou, sauna, para 
 súkromný priestor 2h spolu / 2-4 osoby max.
Každá ďalšia osoba 25% z ceny, max. 6 osôb v priestore

Termálne bazény, Wellness / verejný priestor
Private Spa - jacuzzi s minerálnou vodou, sauna, para 
 súkromný priestor 1h  spolu / 2-4 osoby max.                                            
Každá ďalšia osoba 25% z ceny, max. 6 osôb v priestore

Termálne bazény a Wellness  3h 
Dieťa do 12 rokov

S�PECIÁLNE  ZVÝHODNENÉ  VSTUPY

TOP TERMÍN*
ONLINE  /  PULT

Nie je možné uplatniť zľavu zo zľavovej karty. Nie je možné využívať počas víkendov, prázdnin a sviatkov.
Pondelok - Piatok do 13:00 (posledný vstup)

 Ceny sú uvedené s DPH. Hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien.

ONLINE  /  PULT

 *TOP TERMÍN: 

Zľavová karta - ročný registračný poplatok 
Poplatok nie je kredit.

7€

11,90€

Plavecká permanentka 70€ / 10 vstupov

Zdravie ako benefit 2,5h
pre zazmluvnených firemných zákazníkov**

 Katarína Malová, Ing., General Manager  generalmanager@hotelkaskady.sk

(okrem bazénu s tryskami a GOLD SPA)

(okrem bazénu s tryskami a GOLD SPA)

Darčekový voucher: Bazény+Wellness+Private Spa
2h spolu / 2-4 osoby max. 200€

Doplatok za prekročenie rezervovaného času vstupu              
Za každú novú začatú hodinu účtujeme doplatok za osobu
pre akýkoľvek typ vstupu uvedený v tomto cenníku.
Neplatí pre vstup do Private Spa. 

25€

*ČASOVÁ REZERVA 20 MIN.

5€
5€

Požičanie osušky
Požičanie županu

100€

Pri každom vstupe na prezlečenie spolu 20 minút.

Víkendy, sviatky, prázdniny, termíny pri plnej obsadenosti hotela kapacitu
výrazne obmedzujeme, z tohto dôvodu sú ceny vyššie, uprednostňujeme
ubytovaných hostí.


