CENNÍK PJK ČÍŽ, a.s.
ROK 2020

Predmetný cenník je schválený predstavenstvom spoločnosti a je záväzný pre
všetkých zamestnancov spoločnosti. Prípadné zmeny a odchýlky od cenníka
schvaľuje predstavenstvo spoločnosti.
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Cenník liečebných pobytov pre samoplatiteľov

POBYT LIEČBA
Minimálna dĺžka pobytu je 6 dní/5 nocí
UBYTOVANIE
RIMAVA
LD SLANÁ, LD MÁRIA

Cena pobytu/ osoba
290 €
255 €

Cena pobytu / osoba / noc
58 €
51 €

Cena zahŕňa:
•
•

•
•

ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber z 4
druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň
príchodu)
povinnú vstupnú lekársku prehliadku
3 liečebné procedúry na pobytový deň - typ procedúr odporúča lekár na základe zdravotného
stavu klienta (prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň)

Bonusy:
•
•
•
•
•
•

využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
parkovanie v areáli kúpeľov,
denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
záverečná lekárska prehliadka a správa, v prípade, ak pobyt trvá 14 a viac dní
zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
voľný vstup do fitnes a telocvične

Zľavy:
•
•

10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
10% zľava z ceny pobytu pre poistencov VŠZP a.s. a Dôvera a.s.

Ďalšie informácie:
•
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom do 14.00 hod. Pobyt končí
v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.
Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Ceny oslobodené od DPH.

Cenník liečebných pobytov pre samoplatiteľov

POBYT LIEČBA Intensive
Minimálna dĺžka pobytu je 6 dní/5 nocí
UBYTOVANIE
RIMAVA
LD SLANÁ, LD MÁRIA

Cena pobytu/ osoba
320 €
290 €

Cena pobytu / osoba / noc
64 €
58 €

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber z 4
druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň
príchodu)
• povinnú vstupnú lekársku prehliadku
• 4 liečebné procedúry na pobytový deň - typ procedúr odporúča lekár na základe zdravotného
stavu klienta (prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň)

Bonusy:
•
•
•
•
•
•

Využitie bezplatného wifi alebo káblového internetu na izbách,
parkovanie v areáli kúpeľov,
denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
záverečná lekárska prehliadka a správa, v prípade, ak pobyt trvá 14 a viac dní
zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
voľný vstup do fitnes a telocvične

Zľavy:
•
•

10% zľava zo zakúpených ďalších voľno predajných procedúr vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2019
10% zľava z ceny pobytu pre poistencov VŠZP a.s. a Dôvera a.s.

Ďalšie informácie:
•
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom do 14.00 hod. Pobyt končí
v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.
Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Ceny oslobodené od DPH.

Cenník liečebných pobytov pre samoplatiteľov
POBYT SENIOR
Minimálna dĺžka pobytu je 6 dní/5 nocí
Pobyt pre osoby od 60 rokov alebo invalidný dôchodca
Ubytovanie
RIMAVA

MÁRIA, SLANÁ

Cena/pobyt

cena pobytu za noc

270 €

54€

( oslobodené od DPH )

( oslobodené od DPH )

240 €

48€

( oslobodené od DPH )

( oslobodené od DPH )

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber z 4
druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň
príchodu)
• povinnú vstupnú lekársku prehliadku
• 2 liečebné procedúry na pobytový deň - typ procedúr odporúča lekár na základe
zdravotného stavu klienta (prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň)
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• záverečná lekárska prehliadka a správa, v prípade, ak pobyt trvá 14 a viac dní
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
• Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom do 14.00 hod. Pobyt končí
v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.
• Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
POBYT „KÚPELE NA SKÚŠKU“
Minimálna dĺžka pobytu je 4 dni/3 noci
Ubytovanie
RIMAVA

MÁRIA, SLANÁ

Cena za pobyt

Cena za noc

162 €

54€

( oslobodené od DPH)

( oslobodené od DPH)

144 €

48€

( oslobodené od DPH)

( oslobodené od DPH)

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• polpenziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované večere – výber z 4 druhov jedál,
výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň príchodu)
• povinnú vstupnú lekársku prehliadku
• balíček 7 liečebných procedúr za pobyt – typ procedúr odporúča lekár na základe
zdravotného stavu klienta
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
• 1x hra bowling/izba
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 14.00 hod. večerou do 19.00 hod. Pobyt končí v deň
odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
„Detoxikačný a wellness pobyt“
Dĺžka pobytu 3 dni / 2 noci
Ubytovanie
RIMAVA, MÁRIA,
SLANÁ
Cena ubytovania :
Cena služieb :

Cena/pobyt

cena pobytu za noc

124€

62€

( vrátane DPH )

( vrátane DPH )

50€ vrátane 10% DPH
68€ vrátane 20% DPH

25€ vrátane 10% DPH
34 € vrátane 20% DPH

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky, obedy a večere ) špeciálne zostavený jedálny lístok dietológom
z ľahkých jedál podporujúcich detoxikačný proces
• počas celého pobytu zabezpečený pitný režim na izbe aj v priestoroch kúpeľov.
• 1x vstup do saunového sveta / 1 hodina / osoba
• balíček procedúr ( 1x klasická čiastková masáž, 1x vaňový kúpeľ, 1x rašelinový zábal na 1
aplikačné miesto, 1x plynové injekcie alebo 1x suchý plynový uhličitý kúpeľ – biovak )
• 1x hra šipky alebo bowling / izba
• návšteva hipoareálu, ,,prvý kontakt s koníkom ʺ , prípadne krátka jazda s koníkom
v hipoareáli.
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične.
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr, vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020.
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. večerou

•

Pobyt končí v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
„Detoxikačný a wellness pobyt“
Dĺžka pobytu 5 dni / 4 noci
Ubytovanie
RIMAVA, MÁRIA, SLANÁ

Cena/pobyt

cena pobytu za noc

228€

57€

( oslobodené od DPH )

( oslobodené od DPH )

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky, obedy a večere ) špeciálne zostavený jedálny lístok dietológom
z ľahkých jedál podporujúcich detoxikačný proces,
• počas celého pobytu zabezpečený pitný režim na izbe aj v priestoroch kúpeľov,
• 1x vstup do saunového sveta / 1 hodina / osoba,
• lekárska konzultácia na začiatku pobytu so stanovením procedúr podľa aktuálneho
zdravotného stavu
• 4 procedúry + 1 x celotelová klasická masáž
• 1x hra šípky alebo bowling / izba,
• návšteva hipoareálu, ,,prvý kontakt s koníkom ʺ , prípadne krátka jazda s koníkom
v hipoareáli.
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične.
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr, vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020.
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. večerou

•

Pobyt končí v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
„Romantika v Číži“
Dĺžka pobytu 3 dni / 2 noci
Ubytovanie
RIMAVA
Cena ubytovania :
Cena služieb :

Cena/pobyt

cena pobytu za noc

128 €

64€

( vrátane DPH )

( vrátane DPH )

52€ vrátane 10% DPH
76€ vrátane 20% DPH

26€ vrátane 10% DPH
38€ vrátane 20%DPH

Cena zahŕňa:
• ubytovanie v romanticky dekorovanom apartmáne za cenu klasickej izby v kúpeľnom hoteli
RIMAVA
• plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber z 4
druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň
príchodu)
• sladká desiata alebo olovrant (koláčik, káva alebo čaj)
• 1x romantická večera pri sviečkach, trojchodové menu s aperitívom
• fľaša sektu a ovocná misa pri príchode
• balíček procedúr ( 1x masáž celotelová, 1x rašelinový zábal na 1 aplikačné miesto )
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
• 1x hra bowling/ apartmán
• 1x vstup do saunového sveta na 1 hodinu/osoba

Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr, vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 14.00 hod. večerou do 19.00 hod. Pobyt končí v deň
odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
„Romantika v Číži“
Dĺžka pobytu 4 dni / 3 noci
Ubytovanie
RIMAVA

Cena/pobyt
174€
( oslobodené od DPH )

cena pobytu za noc
58€
( oslobodené od DPH )

Cena zahŕňa:
• ubytovanie v romanticky dekorovanom apartmáne za cenu klasickej izby v kúpeľnom
hoteli RIMAVA
• plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber
z 4 druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod
v deň príchodu)
• sladká desiata alebo olovrant (koláčik, káva alebo čaj)
• 1x romantická večera pri sviečkach, trojchodové menu s aperitívom
• fľaša sektu a ovocná misa pri príchode
• 4 procedúry stanovené na základe odporúčania lekára

Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
• 1x hra bowling/ apartmán
• 1x vstup do saunového sveta na 1 hodinu/osoba

Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr, vrátane
nadštandardných procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 14.00 hod. večerou do 19.00 hod. Pobyt
končí v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž
na rok 2020.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
Jazdecká škola pre všetky generácie“
Dĺžka pobytu je 4 dní/3 nocí

Ubytovanie
RIMAVA, MÁRIA,
SLANÁ

Cena/pobyt

cena pobytu za noc

180 €

60 €

( oslobodené od DPH )

( oslobodené od DPH )

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber z 4
druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň
príchodu)
• balík 4 liečebných procedúr na základe odporúčania zdravotníka
• pitie vysokomineralizovanej jódo-brómovej vody vyvierajúcej v kúpeľoch pod dohľadom
lekára počas pobytu
• škola jazdenia – v priebehu pobytu je pravdepodobné zvládnutie 2.etáp
• 1x vstup do saunového sveta – 1 hodina/osoba
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
• 1x hra bowling / izba
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr, vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom do 14.00 hod. Pobyt končí
v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
Jazdecká škola pre všetky generácie“
Dĺžka pobytu je 7 dní/6 nocí

Ubytovanie
RIMAVA, MÁRIA,
SLANÁ

Cena/pobyt

cena pobytu za noc

324 €

54 €

( oslobodené od DPH )

( oslobodené od DPH )

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber z 4
druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň
príchodu)
• balík 8 liečebných procedúr na základe odporúčania zdravotníka
• pitie vysokomineralizovanej jódo-brómovej vody vyvierajúcej v kúpeľoch pod dohľadom
lekára počas pobytu
• škola jazdenia
• 2x vstup do saunového sveta – 1 hodina / osoba
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
• 2x hra bowling/ izba
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr, vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom do 14.00 hod. Pobyt končí
v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Program jazdeckej školy

Hlavný cieľ: upevnenie vzťahu medzi človekom a koňom
názov

obsah
•

•
Druhé stretnutie – krátka jazda na koni, ako
správne klusať

Jazda na koni

45 min.

etapa/deň

ako správne čistiť, osedlať a nauzdiť koňa,
jazda na koni v hale alebo v areáli,
pokračovanie vo výučbe správneho
jazdenia
•

45 min.

etapa/deň
správne vodenie koňa zo
stajne do haly, slovné
povely, krátka jazda s
hipológom na lonžke v hale
alebo v areáli podľa
počasia, klus s koňom

•
Jazda na koni

etapa/deň
základné informácie o koni,
pohladkanie koňa, ako sa
správne koňa dotýkať, prvé
vysadnutie na koňa, prvé
kroky s koníkom s
hipológom

„Prvý kontakt s koníkom“

trvanie

45 min.

etapa/deň

Príprava koňa na jazdu, samostatná jazda
klienta pod dohľadom hipológa inštruktora

45 min.

Pozn. Kúpeľní hostia sa musia v hipoareáli preukázať kúpeľným preukazom.
V prípade, že je niekto skúseným jazdcom, je nutné absolvovať prvý kontakt
s koníkom. V hipoareáli sa hipológ presvedčí o stupni ovládanej činnosti.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
POBYT VÍKEND
Minimálna dĺžka pobytu je 3 dni/2 noci
Ubytovanie
RIMAVA

MÁRIA, SLANÁ

Cena za pobyt

Cena za noc

116 €

58€

( vrátane DPH )

( vrátane DPH )

108 €
( vrátane DPH )

54€
( vrátane DPH )

Cena ubytovania Rimava :
52€ vrátane 10%DPH
26€ vrátane 10% DPH
Cena ubytovania Mária, Slaná : 44€ vrátane 10% DPH 22€ vrátane 10% DPH
Cena služieb :
64€ vrátane 20% DPH 32€ vrátane 20% DPH

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• polpenziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované večere – výber z 4 druhov jedál,
výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod v deň príchodu)
• balíček procedúr – 2x klasická masáž čiastková, 1x jódový vaňový kúpeľ, 1x rašelinový zábal
na 1 aplikačné miesto
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr vrátane nadštandardných
procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 14.00 hod. večerou do 19.00 hod. Pobyt končí v deň
odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.

•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

Povinné doplatky pre poistencov v skupine A
Kúpeľný hotel Rimava, Slaná, Mária

od 01.01.2020 do 31.12.2020

Povinný zákonný doplatok na osobu/noc
Daň z ubytovania

1,70 €
0,50 €

Doplatky za ubytovanie - vyšší štandard pre poistencov v skupine A
Kúpeľný hotel Rimava

od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dvojlôžková izba typ „A“
Dvojlôžková izba typ „B“
Jednolôžková izba typu „A“
Jednolôžková izba typu „B“
Dvojlôžkový apartmán
Kúpeľný hotel Slaná, Mária

bez doplatku
bez doplatku
12,00 €
8,00 €
15,00 €
od 01.01.2020 do 31.12.2020

Dvojlôžková izba
Jednolôžková izba

bez doplatku
12,00 €

Cena zahŕňa:
• ubytovanie kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky, servírované obedy a večere – výber z 2 druhov jedál, okrem dňa
príchodu)
• povinnú vstupnú lekársku prehliadku a priemerne 3 liečebné procedúry denne okrem nedele
a sviatkov (prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň)
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr platnej cenníkovej ponuky roku
2020
Ďalšie informácie:
• Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom, a končí v deň odchodu raňajkami
• Jednorazový príplatok za zmenu ubytovania počas pobytu: 11,00 €
•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok
2020.

•

Uvedené ceny sú v zmysle zákona oslobodené od DPH.

Doplatky pre poistencov v skupine B
od 01.01. do 31.03.
od 01.10. do 31.12.

RIMAVA
Dvojlôžková izba typ „A“
Dvojlôžková izba typ „B“
Jednolôžková izba typu „A“
Jednolôžková izba typu „B“
Dvojlôžkový apartmán
MÁRIA, SLANÁ
Dvojlôžková izba
Jednolôžková izba

od 01.04. do 30.09.

15,00 €
15,00 €
23,00 €
18,00 €
20,00 €

20,00 €
19,00 €
28,00 €
24,00 €
26,00 €

od 01.01. do 31.03.
od 01.10. do 31.12.

od 01.04. do 30.09.

15,00 €
20,00 €

18,00 €
26,00 €

Povinné doplatky pre poistencov v skupine B
Kúpeľný hotel Rimava, Slaná, Mária

od 01.01.2020 do 31.12.2020

Daň z ubytovania

0,50 €

Cena zahŕňa:
• ubytovanie kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky, servírované obedy a večere – výber z 2 druhov jedál, okrem dňa
príchodu)
• povinnú vstupnú lekársku prehliadku a priemerne 3 liečebné procedúry denne okrem nedele
a sviatkov (prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň)
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr platnej cenníkovej ponuky roku
2020
Ďalšie informácie:
• Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom, a končí v deň odchodu raňajkami
• Jednorazový príplatok za zmenu ubytovanie počas pobytu: 11,00 €
Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok 2020.

Uvedené ceny sú v zmysle zákona oslobodené od DPH.

Doplatky pre schválených sprievodcov
Doplatok
Ubytovanie

od 01.01. do 31.03.
od 01.10. do 31.12.
15,00 €

od 01.04. do 30.09.
19,00 €

Cena zahŕňa:
• ubytovanie kúpeľnom hoteli RIMAVA,MÁRIA, SLANÁ v dvojlôžkovej izbe typu „A“ a
„B“ s raňajkami formou bufetových stolov

Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených voľnopredajných procedúr platnej cenníkovej ponuky roku
2020
• 10% zľava pri objednaní plnej penzie na celý pobyt

Ďalšie informácie:
• Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod., a končí v deň odchodu raňajkami
• Jednorazový príplatok za zmenu ubytovania počas pobytu: 11,00 €
•
•

Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž
platný na rok 2020.
Uvedené ceny sú v zmysle zákona oslobodené od DPH.

Cenník liečebných pobytov pre samoplatiteľov
POBYT AMBULANT

Máte záujem absolvovať kúpeľnú liečbu a Zdravotná poisťovňa Vám neschválila návrh na
kúpeľnú liečbu? Máte záujem absolvovať kúpeľnú liečbu ale nechcete sa vzdať domáceho
prostredia? Ponúkame Vám riešenie v podobe ambulantnej liečby pre pacientov bez
obmedzenia veku
Doporučená dĺžka pobytu je 10 dní

Cena: 30€/deň

Cena zahŕňa:
• povinnú vstupnú lekársku prehliadku
• 3 liečebné procedúry na pobytový deň - typ procedúr odporúča lekár na základe
zdravotného stavu klienta /prvý a posledný deň sa považuje za jeden deň/
Bonusy:
• parkovanie v areáli kúpeľov,
•
•

záverečná lekárska prehliadka a správa, v prípade, ak pobyt trvá 14 a viac dni
zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania

Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr vrátane
nadštandardných procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
• Uvedené ceny sú v zmysle zákona oslobodené od DPH.

Cenník relaxačných pobytov pre samoplatiteľov
„S PARTNEROM V KÚPEĽOCH“
Dĺžka pobytu 22 dní / 21 nocí
Ubytovanie
RIMAVA, SLANÁ,
MÁRIA

Cena/pobyt

cena pobytu za noc

756 €

36€

Cena zahŕňa:
• ubytovanie podľa voľných kapacít v kúpeľnom hoteli RIMAVA, LD SLANÁ , LD MÁRIA
• plnú penziu (raňajky formou bufetových stolov, servírované obedy a večere – výber
z 4 druhov jedál, výber stravy na nasledujúci pobytový deň je možný do 17.00 hod
v deň príchodu)
• lekárska konzultácia na začiatku pobytu so stanovením procedúr podľa aktuálneho
zdravotného stavu
• 1 liečebná procedúra na pobytový deň
Bonusy:
• využitie bezplatného káblového internetu na izbách,
• parkovanie v areáli kúpeľov,
• denne hodinový vstup do vnútorného rehabilitačného bazéna počas otváracích hodín,
• zľavnený vstup do vonkajšieho bazénového komplexu počas jeho prevádzkovania
• voľný vstup do fitnes a telocvične
Zľavy:
• 10% zľava zo zakúpených ďalších voľnopredajných procedúr, vrátane
nadštandardných procedúr z platnej cenníkovej ponuky roku 2020
Ďalšie informácie:
•

Pobyt sa začína v nástupný deň po 13.00 hod. obedom do 14.00 hod. Pobyt končí
v deň odchodu raňajkami, check out do 10.00 hod.
Daň z ubytovania podľa platného všeobecného záväzného nariadenia obce Číž na rok 2020.
Uvedené ceny sú v zmysle zákona oslobodené od DPH.

Cenník ubytovacích a stravovacích služieb
LD

Jednolôžková
Dvojlôžková
Dvojlôžkový
izba
izba
apartmán
Rimava
36,00 €
52,00 €
67,00 €
Slaná, Mária
31,00 €
42,00 €
57,00 €
• Rodinný apartmán obsahuje 3 pevné lôžka v dvoch spálňach.

Rodinný
apartmán*
88,00 €
----

Cenník ubytovania
- v prípade ak je izba obsadená jednou osobou
LD

Dvojlôžková
Dvojlôžkový
Rodinný
izba
apartmán
apartmán*
Rimava
41,00 €
57,00 €
78,00 €
Slaná, Mária
36,00 €
47,00 €
---* Rodinný apartmán obsahuje 3 pevné lôžka v dvoch spálňach.

Dieťa do 3 rokov (bez nároku na lôžko, stravu, postieľka)
Prístelka v dvojlôžkovom a v rodinnom apartmáne
Príplatok za neskorý check out

Zdarma
17,00 €
8,00 €

Povinné doplatky pre všetkých ubytovaných hostí
Kúpeľný hotel Slaná, Mária
Daň z ubytovania

od 01.01.2020 do 31.12.2020
0,50 €

Uvedené ceny sú vrátane 10% DPH.
Izby je potrebné uvoľniť do 10.00 hod.
Všetci ubytovaní klienti majú raňajky zahrnuté v cene ubytovania (zadarmo)
K cenám účtujeme daň z ubytovania na osobu a noc podľa platného všeobecného záväzného
nariadenia obce Číž na rok 2020.

Cenník stravovania
Pre kúpeľných hostí poskytujeme stravovanie kúpeľnej reštaurácii. Raňajky sú podávané
formou bufetových stolov a servírované obedy a večere s možnosťou výberu zo 4 druhov
jedál (okrem dňa nástupu).

Stravovanie

Obed
Večera
Príplatok za bezlepkovú stravu
Doplatok – pacient (A+B)

Dospelí

Deti

6,00 €
6,00 €
6,00 €/deň

4,20 €
4,20 €
4,00 €/deň
3,30 €/deň

Bufetové stoly (raňajky), šalátový bufet, výber zo 4 alternatív (obed, večera)
Uvedené ceny sú konečné, vrátane 20% DPH.

Ponuka liečebno – relaxačných procedúr pre dospelých
Uvedený zoznam procedúr je určený pre klientov, ktorí majú záujem zakúpiť procedúry
individuálne - bez lekárskej konzultácie.

Základné liečebné procedúry bez lekárskeho vyšetrenia

Jódový vaňový kúpeľ celkový*
Jódový kúpeľ čiastkový*
Ozónový kúpeľ vaňový
Prísadový vaňový kúpeľ THAI
Prísadový vaňový kúpeľ PELOIX
Klasická masáž čiastková
Rašelinový zábal
Suchý plynový kúpeľ – Biovak
*Vaňové procedúry prebiehajú vo vani v plavkách

charakteristika
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná

Cena
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €
10 €

Nadštandardné procedúry bez lekárskeho vyšetrenia

Klasická masáž celotelová
Medová detoxikačná masáž
Reflexná masáž chodidiel
Bankovanie
Masáž lávovými kameňmi celková
Masáž lávovými kameňmi čiastková
Japonská masáž - SHIATSU / celková
Japonská masáž - SHIATSU / čiastková
Lymfodrenáž celková, manuálna
Lymfodrenáž čiastková, manuálna
Čokoládová masáž celková
Masáž čiastková aromatická
Čokoládová masáž čiastková

Uvedené ceny sú konečné , vrátane 20% DPH.

charakteristika
relaxačná, liečebná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná
liečebná
liečebná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná
wellnes, relaxačná

Cena
40,00 €
30,00 €
30,00 €
22,00 €
30,00 €
15,00 €
50,00 €
40,00 €
35,00 €
16,00 €
60,00 €
15,00 €
30,00 €

Ponuka liečebných procedúr pre dospelých
Uvedený zoznam procedúr je určený pre klientov, ktorí majú záujem zakúpiť procedúry
individuálne - len na lekárske odporučenie.
LEKÁRSKE VYŠETRENIE

7,00 €

Základné liečebné procedúry s povinným lekárskym vyšetrením
Vírivý kúpeľ celkový*
Vírivý kúpeľ čiastkový*
Šliapací kúpeľ
Podvodná masáž*
Škótske streky
Reflexná - segmentová masáž
Individuálny liečebný telocvik
Skupinový liečebný telocvik
Individuálne cvičenie v bazéne
Skupinové cvičenie v bazéne
Galvanizácia
Ionoforéza
Štvorkomorový kúpeľ
Diadynamik
Interferenčné prúdy
Magnetoterapia
Ultrazvuk
Diatermia krátkovlnná
Horské slnko
Solux
Bioptron
Laseroterapia
Inhalácia
Hipoterapia
Kanadská vaňa /min. 2 osoby/
Parafín
Plynové injekcie

charakteristika
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná

*uvedené procedúry prebiehajú vo vani v plavkách
Ceny sú konečné, vrátane 20% DPH.

Cena
12,00 €
6,00 €
5,00 €
20,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
5,00 €
15,00 €
5,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
9,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
12,00 €
5,00 €
15,00 €
20,00 €
10,00 €
10,00 €

Ponuka liečebné – relaxačných procedúr pre deti
Uvedený zoznam procedúr je určený pre klientov, ktorí ešte nedovŕšili 18.rok veku života a majú
záujem zakúpiť procedúry individuálne - len na lekárske odporučenie.

LEKÁRSKE VYŠETRENIE

7,00 €

Základné liečebné procedúry s povinným lekárskym vyšetrením

Jódový vaňový kúpeľ*
Vírivý kúpeľ celkový*
Ózonový kúpeľ vaňový*
Parafinový zábal
Hipoterapia
Klasická masáž čiastková
Klasická masáž celková
Skupinový liečebná telocvik
Skupinové cvičenie v bazéne
Elektroliečba
Magnetoterapia
Horské slnko
Solux
Bioptron
Laseroterapia
Inhalácia

charakteristika
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná, relaxačná
liečebná, relaxačná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná
liečebná

*uvedené procedúry prebiehajú vo vani v plavkách
Ceny sú konečné, vrátane 20% DPH.

Cena
10,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
6,50 €
18,00 €
5,00 €
5,00 €
9,00 €
9,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
12,00 €
5,00 €

KONGRESOVÉ SLUŽBY
V našom kúpeľnom zariadení vám ponúkame realizovanie školení, pracovných posedení,
prezentácií v dvoch školiacich miestnostiach a jednej spoločenskej miestnosti.
V našich školiacich miestnostiach ponúkame prenájom nasledovného vybavenia:
• videoprojektor,
• plátno,
• TV prijímač,
• DVD prehrávač,
• telefón,
• pripojenie na internet,
• audiotechnika s CD a DVD prehrávačom.
Cenník prenájmu :
Kongresová sála

Miestnosť

Počet miest

Cena v €/deň

Č. 1

35

37,00 €

Č.2

35

37,00 €

Spoločenská miestnosť

100

55,00 €

Uvedené ceny sú konečné, vrátane 20 %DPH.
Vybavenie školiacich miestností umožňuje variabilitu usporiadania stolov podľa požiadavky
klienta.

DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Hotelové služby

požičanie žehličky
Kopírovanie ČB strana
Kopírovanie farebná strana
Požičanie knihy z knižnice /jednorazový vstup/
Záloha za požičanie župana /ks/
Strata čipových hodiniek /ks/

Cena
1,50 €
0,40 €
0,80 €
1,00 €
10,00 €
8,00 €

Prenájom športovísk a športových potrieb

Tenisový kurt /záloha/ 2x raketa, 2x loptičky
Minigolf /záloha/ 2x palica, 2x loptička
Spoločenská hra
Prenájom zábavného centra / hodina
Bowling /hodina/dráha/max 10 osôb
Biliard/hodina
Stolný futbal/hra
Prenájom telocvične/deň
Fitnes/hodina
Stolný tenis/hodina 2x loptička, 2x raketa
Horský bicykel
Šípky

Uvedené ceny sú konečné, vrátane 20% DPH.

Cena
5,00 €
5,00 €
1,00 €
50,00 €
7,00 €
2,00 €
0,50 €
20,00 €
2,00 €
3,00 €
1,50 €/hod., 5 €/deň
3 €/ hodina

CENNÍK – VODNÝ SVET

K dispozícií sú :
• plavecký bazén
• neplavecký bazén
• relaxačný masážny bazén s vodnými tryskami a teplou vodou – do 36 °C
• malý bazén s vodnými atrakciami
• trojdráhová šmýkačka
V priestoroch bazénového komplexu sú dva bufety s možnosťou zakúpenia nápojov
a drobného občerstvenia. Stravovanie je zabezpečené v kúpeľnej reštaurácii alebo v rýchlom
občerstvení Fast food a Bufet 3. Areál je otvorený počas letnej sezóny.

CENNÍK KOMPLEXU „VODNÝ SVET“
Záloha
Vstupné dospelý/deň
Vstupné dieťa do 2,99 rokov
Dieťa od 3 do 15 rokov/ deň
Seniori ( nad 55 rokov ) / deň
Čipové hodinky/kus
Kľúč od skrinky na osobné veci/kus
Použitie skrinky na osobné veci /deň
Ceny sú konečné, vrátane 20% DPH.

Cena
6,00 €
zdarma
5,00 €
5,00 €

2,00 €
2,00 €
2,00 €

CENNÍK SAUNOVÝ SVET
K dispozícií je :
• fínska sauna
• soľná sauna
• vonná sauna
• relaxačná miestnosť
• masážny bazén Whirpool

Vstup do sauny je potrebné objednať na recepcii deň vopred.
Minimálny počet osôb – 3, maximálny počet osôb – 8.
Rezervácie na tel. čísle 047/55 93 133 – 4 , ubytovaní hostia klapka 900, 909
CENNÍK KOMPLEXU SAUNOVÝ SVET :

vstupné

Cena

Dospelý/1 hodina
Dospelý/ 2 hodiny
Dieťa do 15 rokov/1 hodina
Dieťa do 15 rokov/ 2hodiny

5,00 €
9,00 €
2,50 €
4,00 €

Uvedené ceny sú konečné, vrátane 20% DPH.

CENNÍK UBYTOVANIA PRE DETI v sprievode dospelej osobyklienta PJK Číž, a.s. s výnimkou detí na liečebnom pobyte
(skupina „A“),

vek
Do 3 rokov

služba

Cena osoba/noc

Ubytovanie (bez nároku na stravu)
zdarma

3 – 15 rokov

Ubytovanie (prístelka alebo pevné lôžko
+ strava)

30€
(vrátane DPH)

Od 3-15 rokov
Ubytovanie, strava, procedúry
Cena ubytovania : 3 – 15 rokov
Cena služieb : 3 – 15 rokov

30% zľava z ceny
pobytu dospelej
osoby
(vrátane DPH)
15,50€ s 10% DPH
14,50€ s 20% DPH

Ubytovanie podľa štandardu ubytovacej kapacity (postieľka, prístelka,
pevné lôžko), strava ako sprievodná dospelá osoba.

SÚHRN ZLIAV POSKYTNUTÝCH V ROKU 2020 a ostatné
súhrnné informácie
• 10% zľava pre poistencov VŠZP a Dôvera na pobyt LIEČBA z platného cenníka rok
2020
• 10% zľava pre ubytovaných klientov na všetky procedúry z platného cenníka 2020
• 10% zľava pre držiteľov preukazu ZŤP z ceny pobytov Víkend, Senior, „Kúpele na
skúšku“ zakúpené v PJK Číž a.s
• 10% zľava z ceny stravy pri objednaní plnej penzie na celý pobyt v prípade pobytu
schváleného sprievodcu
• 10% zľava pre verných klientov
• 10% zľava pre ubytovaných klientov, ktorí sú na pobyte Liečba, Senior, Ambulant,
Víkend, „Kúpele na skúšku“ a „S partnerom na kúpeľnej liečbe“ na procedúry nad
rámec balíka procedúr
• Po 17.00 hodine jednotné vstupné pre jednodňových návštevníkov „Vodného sveta“
bez rozdielu kategorizácie (dospelý, dieťa, senior, ZŤP) - 5,00€/osoba/deň s 20% DPH.
• Klienti v rámci pobytu Ambulant a pacienti na ambulantnej kúpeľnej liečbe vstupné
do „Vodného sveta“ – 4,00 €/osoba/deň s 20% DPH.
• Pacienti, samoplatitelia, klienti, ktorí sú ubytovaní v liečebných domoch v PJK Číž, a.s.
vstup do „Vodného sveta“ - 3,00 €/osoba/deň s 20% DPH.
• Jednorazový príplatok za zmenu ubytovania počas pobytu: 11,00 € s 20% DPH.
• Príplatok za bezlepkovú stravu – plná penzia:
6,00€/deň s 20%DPH.
• Príplatok za neskorý check out
8,00 € s 20% DPH.
• Doplatok za neobsadené lôžko pri pobytoch
8,00 € s 20% DPH.
• Daň z ubytovania na osobu a noc podľa platného všeobecne záväzného nariadenia
obce Číž na rok 2020 okrem detí na kúpeľnej liečbe cez ZP.
• Nárok na zľavu je možné si uplatniť výhradne pri objednaní pobytu alebo služby.
• Nie je možné kombinovať viac zliav dokopy.
Schválené predstavenstvom PJK Číž a.s.

Ing. Vladimír Gallo

Mgr. Lukáš Gallo

Ing. Július Šimon

Predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva člen predstavenstva

