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SŁOWACJA Rajeckie Teplice  Wellnes i SPA cały rok 
 
KOMPLEKS WYPOCZYNKOWY „SPA AFRODYTA” 
 
Rajeckie Teplice położone są malowniczo w dolinie rzeki Rajczanka w północno -zachodniej Słowacji. Uzdrowisko kusi 
ofertą leczniczą i wypoczynkową na najwyższym poziomie. Specjalistyczne usługi w ekskluzywnym otoczeniu, 
wykwalifikowany personel oraz niekwestionowany europejski standard przyciągają najbardziej wymagających gości. 
Niezwykła  atmosferę tego miejsca tworzy nie tylko antyczny wystrój wnętrz, lecz przede wszystkim światowa sława 
tutejszych wód leczniczych. Wody lecznicze zawierają rzadkie pierwiastki / w tym LIT / wpływający kojąco na układ 
nerwowy i krążenia . 
 
Hotel APHRODYTA ****posiada pokoje 2, 3 osobowe, jest to główny budynek kompleksu uzdrowiskowego i w nim 
znajdują baseny kryte oraz cała baza lecznicza i kosmetyczna. 
Hotel  APHRODYTA PALACE **** urządzony jest w przepięknym antycznym stylu, znajdują się tu pokoje 1,2,3 
osobowe, oraz Apartamenty Royal ***** Hotel połączony jest z całym kompleksem rekreacyjno- leczniczo-
wypoczynkowym : baseny kryte i otwarte, świat saun, baza zabiegowa, masaże, gabinety odnowy biologicznej, 
siłownia, źródełka z leczniczą wodą do picia, restauracja basenowa, bary sałatkowe. 
W hotelu piękna restauracja oferująca posiłki w formie bogatego bufetu. 
BASENY: 
2 baseny wewnętrzne : basen rehabilitacyjny pływacki- większy o temperaturze wody 30-32stC jest przeznaczony do 
pływania, znajduje się tu wiele dysz, pulpit do hydromasażu i strumienie wody, których można użyć do masażu, 
jacuzzi. W tym basenie prowadzone są zajęcia Aqua Aerobik wodny. 
Basen leczniczy wypoczynkowy: mniejszy, umożliwia przyjemny pobyt w wodzie termalnej o temperaturze 37-
38st.C,z możliwością korzystania z biczów wodnych -cykliczne zmiany silnych strumieni ciepłej i zimnej wody, które 
powodują lepsze ukrwienie organizmu. 
4baseny zewnętrzne czynne cały rok: 
Okrągły spokojny basen do siedzenia z altanka antyczną, wyposażony w wodne dysze masażowe o temp.36-38st.C 
basen turecki- składający się z dwóch akwenów: jeden z wodą o temp.42-45st.C,drugi z wodą zimną, zadaszenie tego 
basenu wykorzystywane jest jako scena przy występach na wolnym powietrzu. 
basen Bralo o temp 29-30 st. C ulokowany pod skałą z kamienia naturalnego z wodospadem z wodą zimną. 
Basen  pływacki -25m długości o temp.26-28st. C 
Dookoła basenów leżaki i parasole słoneczne.  
 

 
 
SAUNY: fińska(w której odbywają  się specjalne 10 minutowe rytuały ,solna ,bylinkowa- ziołowa, mentolowa, 
parowa, arabska. Częścią Saunowego Świata jest pomieszczenie do relaksu. Przyjemna atmosfera,                           



BIURO TURYSTYKI HUT-PLUS Marek Wolak, Teresa Manterys-Wolak 
ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków 
tel/fax:  12 644-36-86, tel.  643-55-98, 644-17- 52 
NIP: 678 27 47 229     Regon: 357 145 331  
PKO BP II O/Kraków   59 1020 2906 0000 1102 0015 3502  
www.hutplus.com.pl    ; biuro@hutplus.com.pl               
                                                                                                                        

relaksacyjna muzyka, działanie ciepła, kompres na specjalnym łóżku - to 
wszystko by osiągnąć stan maksymalnego relaksu i rozluźnienia. 
 
CENY : 
Cena za 1 pokój/dobę  w wybranym pokoju ze śniadaniem i karnetem na baseny i do Saunowego Świata 
oraz FITNES od poniedziałku do piątku 
 

 HOTEL AFRODITE 
PALACE **** 

HOTEL 
AFRODITE**** 

HOTEL MALA 
FATRA*** 
VILLA FLORA*** 
VILLA 
MARGERTITA*** 

       CENY DLA       
     TERMINÓW 

POKÓJ  
COMFORT 

       150 EUR   90 EUR 1 łóżko 
110 EUR 2 łóżka 

 43 EUR 1 łóżko 
80 EUR  2 łóżka 

04.01- 28.03.2018 
03.04 – 23.12.2018 

APARTAMENT 
COMFORT 

        195 EUR      170 EUR       100 EUR 04.01- 28.03.2018 
03.04 – 23.12.2018 

POKÓJ 
SUPERIOR 

       130 EUR       135 EUR                - 04.01- 28.03.2018 
03.04 – 23.12.2018 

DOPŁATA ZA 
NASTĘPNĄ OSOBĘ 
POWYZEJ 12 LAT 

          40 EUR        40 EUR          35 EUR 04.01- 28.03.2018 
03.04 – 23.12.2018 

DOPŁATA ZA 
NASTĘPNĄ OSOBĘ 
PONIŻEJ  12 LAT 

          20 EUR         20 EUR          15 EUR 04.01- 28.03.2018 
03.04 – 23.12.2018 

 
TERMINY : od poniedziałku do piątku , w weekendy cena wyższa o 30 % 
 
DZIECI DO 2.99 bez wyżywienia GRATIS 
PRZY POBYCIE OD 7 DNI UPUST 15 %  
DOPŁATY : 
OBIADOKOLACJA  RESTAURACJA MALA FATRA         10 EUR/dzień / HB  2 x dziennie /  
PEŁNE WYŻYWIENIE RESTAURACJA  MALA FATRA    20 EUR/dzień / FB   3 x dziennie / 
 
OBIADOKOLACJA      RESTAURACJA AFRODITE          20 EUR/dzień / HB 2 x dziennie /  
PEŁNE WYŻYWIENIE RESTAURACJA AFRODITE          32 EUR/dzień / FB  3 x dziennie/ 
 
CENA ZAWIERA: nocleg ,śniadanie , wstępy na basen w wybranej opcji ,szlafroki i ręczniki , parking . 
CENA NIE ZAWIERA: dojazdu , ubezpieczenia .  
 
WYCIECZKI FAKULTATYWNE organizowane przez słowackie biuro /wymagana odpowiednia ilość osób/ 
Słowackie Betlejem /drewniana , ruchoma szopka/ 
Cziczmany /malowane domki/ 
 

 
 
 
 
 
 


