
 
 
 

 
     

                            
 

 

  VIANOCE so štátnou účelovou dotáciou 
 pre nepracujúcich dôchodcov SR 
 
 

 
Termín pobytu 6 nocí 

20.12.2022 – 26.12.2022 
445,00€ 

21.12.2022 – 27.12.2022 
                                                                                                         Cena zahŕňa  príslušnú DPH 
 

 

V cene pobytu  zahrnuté: 
 
 

• 6 x ubytovanie v plne obsadenej dvojlôžkovej izbe 

• 6 x polpenzia (raňajky a večera formou bufetu) 

• Slávnostná Štedrá večera 24.12.2022 

• 5 x obed (trojchodové menu) 

• 1 x 2 hodinový vstup do WELLNESS EUPHORIA 

• ďalšie vstupy do WELLNESS EUPHORIA s 30% zľavou  
 

WELLNESS  EUPHORIA:   
 

PANORAMA POOLS – BAZÉNY 

 relaxačný bazén, oddychový bazén Whirpool  

FAMILY WELLNESS – RODINNÉ WELLNESS 

                                                                                                                      detský bazén, detský oddychový bazén, detská sauna 60°  

SAUNAS – SAUNY 

parná sauna s teplým jazierkom pre nohy, bylinková sauna, infrasauna carbo, suchá sauna 60°, 

suchá sauna 90°, ochladzovací bazén, Kneipov šliapací kúpeľ, odpočíváreň 
 

Zľavy: 
• 1 dieťa do 7,99 rokov na prístelke alebo spoločnom lôžku pri 2 ŠÚD klientoch v dvojlôžkovej izbe so 100 % zľavou z ceny pobytu s plnou penziou. 

• 1 dieťa do 7,99 rokov pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe s osobou ŠÚD so 100 % zľavou z ubytovania s povinným doplatkom 

za stravovanie podľa platného cenníka BK. 
 

Pobyt začína v deň nástupu  večerou a končí v deň odchodu  raňajkami. 

Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jeden krát počas príslušného kalendárneho roka. 
  

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované 

prostredníctvom KOZ SR. Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku 

alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej 

samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v 

súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. 

Na produkt nie je možné uplatniť vernostnú ani iná zľavu. 

 
  

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                           


