Voda, ktorá lieči

Cenník pobytov
2022

liečebné a preventívne
víkendové a relaxačné
pre liečebné domy Rubín, Smaragd
a kúpeľný hotel Minerál

Liečebné domy v Dudinciach nesú mená tradičných drahokamov a minerálov. Dostali ich do vienka v čase výstavby kúpeľov s cieľom naznačiť, že skrývajú nesmiernu hodnotu – a tou bolo ľudské zdravie.

Liečebný dom rubín
Všetky služby
pod jednou strechou
Ambulancie lekárov
a pohotovosť
Balneoterapia
s procedúrami

Unikátna dudinská liečivá minerálna voda a ďalších
vyše 70 procedúr pôsobí ako liečba aj prevencia proti
týmto ochoreniam:
pohybového
aparátu
neurologické

kardiovaskulárne
profesionálneho
preťaženia

Wellness, vnútorný
aj vonkajší bazén
Doplnkové služby

Liečebný dom smaragd
Priestranné izby
v tichom prostredí

Najčastejšie kontraindikácie:
• tehotenstvo
• zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými
známkami pokračovania choroby
• akútne infekčné ochorenia

Pohodlné postele
a matrace pre dobrý
spánok

Celý zoznam zdravotných prekážok liečby nájdete na
www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba

Kaviareň
a spoločenská sála

Spojovacia chodba
s Rubínom

Kúpeľný hotel MINERÁL
Najkomfortnejší
klimatizovaný hotel
Časť procedúr
priamo v hoteli
Župan a hotelová
kozmetika zdarma
Bezplatné parkovanie
priamo pred hotelom

Liečebno-preventívna klasika

Liečebno-preventívna klasika

Medical gold
pobyt
od 4 nocí

plná
penzia

Medical silver

3 procedúry
denne

pobyt
od 4 nocí

POLPENZIA

2 procedúry
denne

V cene pobytu je zahrnuté:

V cene pobytu je zahrnuté:

✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ plná penzia (bufetové raňajky, obed a večera
ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ povinná lekárska konzultácia (najčastejšie zdrav.
  prekážky liečby – viď. prvá strana cenníka)
✓ priemerne 3 liečebné procedúry na ošetrovací
deň (ošetrovacie dni sú pondelok až sobota)
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
   Wellnea v Rubíne (celoročne)
✓ denne vstup do vonkajšieho bazéna Rubín
   (počas prevádzkového obdobia)

✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ polpenzia (bufetové raňajky, obed alebo večera
ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ povinná lekárska konzultácia (najčastejšie zdrav.
  prekážky liečby – viď. prvá strana cenníka)
✓ priemerne 2 liečebné procedúry na ošetrovací
deň (ošetrovacie dni sú pondelok až sobota)
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
   Wellnea v Rubíne (celoročne)
✓ denne vstup do vonkajšieho bazéna Rubín
   (počas prevádzkového obdobia)

Ďalšie bezplatné služby:

Ďalšie bezplatné služby:

• kontrolná lekárska konzultácia podľa potreby
• EKG vyšetrenie – ak ho lekár uzná ako opodstatnené
  zo zdravotných dôvodov
• záverečná lekárska konzultácia – pri pobyte od 13 nocí
• záverečná lekárska správa – pri pobyte od 13 nocí

• kontrolná lekárska konzultácia podľa potreby
• EKG vyšetrenie – ak ho lekár uzná ako opodstatnené
  zo zdravotných dôvodov
• záverečná lekárska konzultácia – pri pobyte od 13 nocí
• záverečná lekárska správa – pri pobyte od 13 nocí

Cena v EUR na osobu
a noc v 2-lôžkovej izbe

pri pobyte
13 a viac nocí

pri pobyte
4 – 12 nocí

mimosezóna
január – apríl
november – december

65

75

hlavná sezóna
máj – október

70

80

Cena v EUR na osobu
a noc v 2-lôžkovej izbe

pri pobyte
13 a viac nocí

pri pobyte
4 – 12 nocí

mimosezóna
január – apríl
november – december

58

68

hlavná sezóna
máj – október

63

73

Rezervujte si pobyt MEDICAL GOLD v trvaní 13 a viac nocí
a vďaka zvýhodnenej cene pri dlhšom pobyte ušetríte až 10€
za osobu a noc.

Rezervujte si pobyt MEDICAL SILVER v trvaní 13 a viac nocí
a vďaka zvýhodnenej cene pri dlhšom pobyte ušetríte až 10€
za osobu a noc.

Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 18€ (os./noc)

Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 18€ (os./noc)

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.

Odporúčaný nástup na pobyt z dôvodu optimalizácie návštevy lekára a liečebného režimu je v pracovné dni dopoludnia alebo v nedeľu
popoludní.

Odporúčaný nástup na pobyt z dôvodu optimalizácie návštevy lekára a liečebného režimu je v pracovné dni dopoludnia alebo v nedeľu
popoludní.

Počas obdobia Veľkej noci je možné rezervovať pobyt min. na 6 nocí.

Počas obdobia Veľkej noci je možné rezervovať pobyt min. na 6 nocí.

LIEČEBnÝ pobyt pre náročnejších

Medical PLATINUM
od
4 nocí

plná
penzia

4 procedúry
denne

WELLNESS
KÚPALISKo

V cene pobytu je zahrnuté:

PREDĹŽENÝ LIEČEBnÝ VÍKEND

Medical MINI
pobyt
na 3 nocI

plná
penzia

7 procedúr
za pobyt

V cene pobytu je zahrnuté:
✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ plná penzia (bufetové raňajky, obed a večera
ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ povinná lekárska konzultácia (najčastejšie zdrav.
  prekážky liečby – viď. prvá strana cenníka)
✓ 7 liečebných procedúr za pobyt
(typ procedúr odporúča lekár na základe zdravotného
   stavu klienta)
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
    Wellnea v Rubíne (celoročne)
✓ denne vstup do vonkajšieho bazéna Rubín
   (počas prevádzkového obdobia)
Cena v EUR na osobu a pobyt
v 2-lôžkovej izbe

3 noci (balík)

mimosezóna
január – apríl, november – december

234

hlavná sezóna
máj – október

258

✓ ubytovanie: Rubín
✓ plná penzia platinum
(bufetové raňajky, obed a večera ako výber z rozšíreného
menu, šalátový bufet, výber z nápojov)
✓ povinná lekárska konzultácia (najčastejšie zdrav.
  prekážky liečby – viď. prvá strana cenníka)
✓ priemerne 4 liečebné procedúry na ošetrovací deň
(Po až So), z toho každá 8. procedúra nadštandardná
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
   Wellnea (celoročne)
✓ denne vstup do vonkajšieho bazéna Rubín
   (počas prevádzkového obdobia)
✓ denne 2-hodinová návšteva Vitálneho sveta Wellnea*
    s využitím whirlpool, sauny, tepidária, oddychovej zóny
*Počas letných mesiacov ako alternatíva Vitálneho sveta Wellnea mož-

nosť 3-hodinového vstupu do areálu Kúpaliska Dudinka (počas jeho
prevádzky) s bezplatným využitím atrakciového a rekreačného bazéna. Minerálny bazén v areáli kúpaliska bezplatne v rozsahu 30 minút.

✓ denné využitie rekondično-regeneračného centra
Ďalšie bezplatné služby:
• kontrolná lekárska konzultácia podľa potreby
• EKG vyšetrenie – ak ho lekár uzná ako opodstatnené
zo zdravotných dôvodov
• záverečná lekárska konzultácia – pri pobyte od 13 nocí
• záverečná lekárska správa – pri pobyte od 13 nocí
• zapožičanie županu a parkovanie pred liečebným domom
Cena v EUR na osobu
a noc v 2-lôžkovej izbe
CELOROČNE

pri pobyte
13 a viac nocí

pri pobyte
4 – 12 nocí

105

115

Nástupné dni na pobyt: nedeľa - štvrtok

Rezervujte si pobyt MEDICAL PLATINUM v trvaní 13 a viac nocí
a vďaka zvýhodnenej cene pri dlhšom pobyte ušetríte až 10€
za osobu a noc.

Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 54€ (os./pobyt)

Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 18€ (os./noc)

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.
Počas obdobia Veľkej noci pobyt nie je možné rezervovať.

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.
Počas obdobia Veľkej noci je možné rezervovať pobyt min. na 6 nocí.

pre zdravie aj oddych

pre milovníkov pasívneho oddychu

kúpeľná dovolenka

lenivý víkend

od
2 nocí

plná penzia
polpenzia

1 procedúra
denne

WELLNESS
KÚPALISKo

na
2 nocI

plná penzia
polpenzia

minerálny
bazén

WELLNESS

V cene pobytu je zahrnuté:

V cene pobytu je zahrnuté:

✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ plná alebo polpenzia (bufetové raňajky, obed
a/alebo večera   ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ 1 procedúra na každú noc pobytu
(procedúry sú vopred určené, v nedeľu sa neposkytujú,
zoznam na vyžiadanie)
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
    Wellnea v Rubíne (celoročne)
✓ denne 3-hod. vstup do vonkajšieho bazéna Rubín
   (počas prevádzkového obdobia)

✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ polpenzia/plná penzia (bufetové raňajky, prvá večera
nástupná – bez možnosti výberu, ďalšia večera a/
alebo obed ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
    Wellnea v Rubíne (celoročne)
✓ denne vstup do vonkajšieho bazéna Rubín
   (počas prevádzkového obdobia)
✓ 1x za pobyt 20-min. vstup do minerálneho bazéna
s dudinskou liečivou vodou*
*V mesiacoch jún – september procedúru poskytujeme aj na letnom

Klienti ubytovaní v Rubíne alebo v Smaragde:
✓ denne 1-hod. vstup do Vitálneho sveta Wellnea*
s možnosťou využitia suchej a parnej sauny,
whirlpool, tepidária a oddychovej zóny
Klienti ubytovaní v Mineráli:
✓ denne 1-hod. vstup do hotelového wellness*
s možnosťou využitia jacuzzi, suchej a parnej sauny,
sprchy s karibskou búrkou, ochladzovacieho bazéna
a oddychovej zóny
*Počas letných mesiacov ako alternatíva vstupu do wellness možnosť
3-hodinového vstupu do areálu Kúpaliska Dudinka (počas jeho prevádzky) s bezplatným využitím atrakciového a rekreačného bazéna.
Minerálny bazén v areáli kúpaliska bezplatne v rozsahu 30 min.

kúpalisku Dudinka (počas jeho prevádzky), v ostatných mesiacoch
v LD Rubín

Klienti ubytovaní v Rubíne alebo Smaragde:
✓ 2x 1-hodinový vstup do Vitálneho sveta Wellnea
s možnosťou využitia suchej a parnej sauny,
whirlpool, tepidária a oddychovej zóny
Klienti ubytovaní v Mineráli:
✓ 2x 1-hodinový vstup do hotelového wellness
s možnosťou využitia jacuzzi, suchej a parnej sauny,
sprchy s karibskou búrkou, ochladzovacieho bazéna
a oddychovej zóny

Cena v EUR na osobu
a noc v 2-lôžkovej izbe

s polpenziou

s plnou
penziou

mimosezóna
január – apríl, nov. – dec.

55

60

CELOROČNE

hlavná sezóna
máj – október

63

68

Nástup na pobyt: piatok večerou.
Ukončenie pobytu: v nedeľu raňajkami.
Pobyt môžu absolvovať len osoby staršie ako 18 rokov.

Pobyt môžu absolvovať len osoby staršie ako 18 rokov.
Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 18€ (os./noc)
V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.
Počas obdobia Veľkej noci pobyt nie je možné rezervovať.

Cena v EUR na osobu
a pobyt v 2-lôžkovej izbe

s polpenziou

s plnou
penziou

110

120

Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe:
36€ (os./pobyt)
V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.
Počas obdobia Veľkej noci pobyt nie je možné rezervovať.

letný oddychový pobyt

leto s dudinkou
pobyt
od 2 nocí

polpenzia

kúpalisko
dudinka

V cene pobytu je zahrnuté:

romantický pobyt v kúpeľoch

romantic
na
2 noci

plná
penzia

aromatická
masáž

WELLNESS

V cene pobytu pre dvojicu je zahrnuté:
✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd (2-lôžková izba)
✓ plná penzia (1x romantická večera s miešaným
„nápojom lásky“ v Reštaurácii Rubín, 2x bufetové
raňajky s možnosťou donášky raňajok do izby – podľa
želania, 2x obed a 1x večera formou výberu
v Reštaurácii Rubín)
✓ 1x za pobyt aromatická masáž čiastočná (pre oboch)
✓ 1x „Kleopatrin mliečny kúpeľ“ v relaxačnej DUO vani
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
Wellnea (Rubín)
✓ 2x 2-hodinový vstup do Vitálneho sveta Wellnea
s možnosťou využitia suchej a parnej sauny,
whirlpool, tepidária a oddychovej zóny (pre oboch)
✓ vstup do vonkajšieho bazéna Rubín počas prevádzky
✓ darček pre dvojicu
Cena v EUR pre dvojicu a pobyt v 2-lôžkovej izbe
CELOROČNE

300

Nástup na pobyt je možný v pondelok až piatok.
Pobyt môžu absolvovať len osoby staršie ako 18 rokov.
V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.
Počas obdobia Veľkej noci pobyt nie je možné rezervovať.

✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ polpenzia (bufetové raňajky, obed alebo večera
  ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
    Wellnea (Rubín)
✓ denne celodenný vstup do areálu letného kúpaliska
  Dudinka (počas jeho prevádzky) + využitie minerálneho
bazéna s dudinskou liečivou vodou v areáli kúpaliska –
max. 30 minút denne (pre osoby od 15 rokov).
Celodenný vstup je možné prerušiť v čase obeda.
✓ denne plavecká hodina vo vonkajšom bazéne
Rubín zdarma
Cena v EUR na osobu a noc v 2-lôžkovej izbe
Platnosť pobytu:
01. 06. – 31. 08. 2022

59

V prípade nepriaznivého počasia alebo uzavretého kúpaliska
pre hostí ubytovaných v LD Rubín a Smaragd ako náhrada
2-hod. vstup do Vitálneho sveta Wellnea v LD Rubín a pre ubytovaných v KH Minerál 1-hod. vstup do hotelového wellness.
Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 18€ (os./noc)
V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.

veľkonočný relaxačný pobyt

veľká noc
na
4 noci

13. - 18. 4. 2022

plná
penzia

6 procedúr
za pobyt

WELLNESS

V cene pobytu je zahrnuté:
✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ plná penzia (bufetové raňajky, obed a večera
ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ 6 procedúr za pobyt* (2x klasická masáž čiastočná,
1x kyslíková terapia – oxymat, 1x perličkový kúpeľ,
1x parafín, 1x minerálny bazén)
* v prípade záujmu klienta je možná lekárska konzultácia za úhradu 9€

✓ denne vstup do vnútorného relaxačného bazéna
Wellnea v LD Rubín
✓ denne vstup do vonkajšieho bazéna Rubín
(v prevádzke v prípade priaznivého počasia)
Klienti ubytovaní v Rubíne alebo Smaragde:
✓ 2x za pobyt 1-hodinový vstup do Vitálneho sveta
Wellnea s využitím whirlpool, suchej a parnej sauny,
tepidária a oddychovej zóny
Klienti ubytovaní v Mineráli:
✓ 2x za pobyt 1-hodinový vstup do hotelového
wellness s využitím jacuzzi, suchej a parnej sauny,
   sprchy s karibskou búrkou, ochladzovacieho bazéna
a oddychovej zóny
Cena v EUR na osobu a
pobyt v 2-lôžkovej izbe

Minerál

Rubín
Smaragd

13. – 17. 4. 2022 (st – ne)
14. – 18. 4. 2022 (št – po)

350

380

Pobyt môžu absolvovať len osoby staršie ako 18 rokov.
Doplatok za ubytovanie v 1-lôžkovej izbe: 72€ (os./pobyt)
Cena v EUR na dieťa a pobyt v izbe s dospelými
3 – 12,99 ročné
13 – 17,99 ročné

180 polovičné porcie
200 porcie ako dospelý

Deti do 3 rokov grátis bez nároku na vlastné lôžko a stravu. Cena pobytu
pre deti zahŕňa ubytovanie v izbe spolu s dospelými, stravu v zmysle
vyššie uvedenej definície a vstup do vonkajšieho bazéna Rubín (v prípade
priaznivého počasia) a vnútorného relaxačného bazéna Wellnea.

V cenách nie je zahrnutá daň z ubytovania.

Apartmán Smaragd

Príplatky
apartmán RUBÍN, SMARAGD s balkónom
apartmán RUBÍN bez balkóna
apartmán KLASIK (MINERÁL)
Minerál – izba s balkónom

Cena
v EUR/ noc

+ 30
+ 20
+ 30
+6

Pri apartmánoch v Rubíne a Smaragde platia uvedené príplatky
pri obsadení 2 osobami. Pri apartmáne Klasik v KH Minerál daný
poplatok platí pri obsadení 2 alebo 3 osobami.

Poplatky za extra služby
Kúpele Dudince, a. s. sú oprávnené účtovať jednorazový
poplatok 15€ v prípade, ak klient požiada o presťahovanie
na inú izbu z vlastného rozhodnutia.
Poplatok za využívanie 2-lôžkovej izby jednou osobou
na žiadosť klienta predstavuje 30€ za každú noc.
LD Rubín a Smaragd sú zdravotné zariadenia poskytujúce ústavnú zdravotnú starostlivosť v zmysle vyhlášky
Ministerstva zdravotníctva SR č. 84/2016.
KH Minerál je hotelové zariadenie v zmysle vyhlášky
Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008.
Daň za ubytovanie upravuje platné všeobecne
záväzné nariadenie Mesta DUDINCE.

Stále modernejšie
a krajšie

Promenáda kúpeľov prešla vďaka
projektu mesta Dudince veľkou zmenou. V centrálnom území Slnečnej
lúky pribudlo moderné javisko. Nové chodníky a areál kúpeľnej promenády sú skrášlené výsadbou nových
stromov a nájdete tu až 2000 nových
kríkov! Dominantou a prvkom, ktorý
je vidieť už zďaleka, je veľká plastika
Slnka.

slnečná lúka

Obnovy sa dočkali aj ďalšie miesta, na ktorých sa
počas prechádzky kúpeľnou promenádou môžete
zastaviť. Kúpele Dudince
vymenili napríklad dlažbu
pred kaviarňou Krištáľ či na Pliacku Jara Filipa a nový šat dostali aj pitné vázy s dudinskou minerálnou vodou.

Fitpark Smaragd

Hovorí sa, že wellness začína od nôh. Nechajte si
naboso vymasírovať plosky nôh povrchmi, ktoré
už po niekoľkých dňoch
zlepšia nervový systém
a psychické zdravie. Pocitový chodník naboso
dopĺňa sústava ôsmich
cvičebných strojov.

procedúry

Modernizujeme naše priestory, dopĺňame prístrojové vybavenie ambulancií i ďalších pracovísk a zavádzame moderné a účinné liečebné
prístrojové terapie.

Medzi naše procedúry za
posledné roky pribudli prístrojové liečebné metódy
ako SIS terapia, Tecar SIN,
HILTerapia, Bemer, Lokálna
kryoterapia, Rázová vlna
a iné. Medzi vyše 70 procedúr
v ponuke Kúpeľov Dudince
patria i najnovšie prírastky ‒ terapeutické pomôcky ako napr. Kinesiotaping
(účinná pri akútnych bolestivých stavoch), Blackroll (cvičenie s valcami
v rámci individuálneho liečebného telocviku) či forma
cvičenia SM systém.

voľný čas

Aj v rámci voľného času môžete vyskúšať niekoľko noviniek ‒ modernú a bohato
vybavenú knižnicu na prízemí
liečebného domu Smaragd,
v kúpeľnom parku hneď za
ním si môžete zahrať šachy aj
ruské kolky. Pestrú ponuku
tanečných zábav a koncertov
dopĺňajú tiež letné podujatia
realizované na novom mini
amfiteátri na Slnečnej lúke.

Spoločnosť Kúpele Dudince, a. s. má povolenie prevádzkovať prírodné liečebné kúpele na základe rozhodnutia
Štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva
SR podľa ustanovení § 41 ods.1 a § 42 písm. b) zákona
č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách.
Kúpele Dudince, a. s. poskytujú kúpeľnú zdravotnú starostlivosť len osobám starším ako 18 rokov. Pobyty
uvedené v cenníku je možné objednať iba pre osoby
staršie ako 18 rokov.

Kúpele Dudince, a. s.
Liečebné domy Rubín, Smaragd
a kúpeľný hotel Minerál
Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince
tel.: +421 45 550 4444, fax: +421 45 550 4840
e-mail: rezervacie@kupeledudince.sk

www.kupeledudince.sk
nájdete nás

