
MEDICAL
pre liečebné domy RUBÍN, SMARAGD 

a kúpeľný hotel MINERÁL

Voda, ktorá lieči

CENNÍK 2021 
LIEČEBNO-PREVENTÍVNYCH POBYTOV



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. zadná 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)

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

V CENE POBYTU JE ZAHRNUTÉ:

✓ ubytovanie: Rubín, Smaragd, Minerál
✓ polpenzia (bufetové raňajky, obed alebo večera
    ako výber z menu, šalátový bufet)
✓ povinná lekárska konzultácia (najčastejšie zdrav. 
     prekážky liečby – viď. zadná 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:

• 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

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.

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

63 73

HLAVNÁ SEZÓNA
máj – október 68 78
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.

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

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

56 66

HLAVNÁ SEZÓNA
máj – október 61 71
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)

MEDICAL GOLD

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

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

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA KLASIKA

MEDICAL SILVER
POBYT
OD 4 NOCÍ POLPENZIA 2 PROCEDÚRY 

DENNE
POBYT
OD 4 NOCÍ

PLNÁ 
PENZIA

3 PROCEDÚRY 
DENNE

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.
Odporúčaný nástup na pobyt z dôvodu optimalizácie návštevy leká-
ra a liečebného režimu je v pracovné dni dopoludnia alebo v nedeľu 
popoludní.

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

LIEČEBNO-PREVENTÍVNA KLASIKA



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. zadná 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)

V cene nie je zahrnutá daň z ubytovania.

Cena v EUR na osobu a pobyt 
v 2-lôžkovej izbe 3 noci (balík)

MIMOSEZÓNA
január – apríl, november – december 225
HLAVNÁ SEZÓNA
máj – október 249
Nástupné dni na pobyt: nedeľa - štvrtok

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

PREDĹŽENÝ LIEČEBNÝ VÍKEND

MEDICAL MINI
POBYT
NA 3 NOCI

PLNÁ 
PENZIA

7 PROCEDÚR 
ZA POBYT

Počas obdobia Veľkej noci pobyt nie je možné rezervovať.

Cena v EUR pre dvojicu a pobyt v 2-lôžkovej izbe

CELOROČNE 290
Nástup na pobyt je možný v pondelok až piatok. 
Pobyt môžu absolvovať len osoby staršie ako 18 rokov.

ROMANTIC
ROMANTICKÝ POBYT V KÚPEĽOCH

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

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



Príplatky Cena 
v EUR/ noc

apartmán RUBÍN, SMRAGD s balkónom + 30
apartmán RUBÍN bez balkóna + 20
apartmán KLASIK (MINERÁL) + 30
Minerál – izba s balkónom + 6

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.

Uvedené príplatky pri apartmánoch platia pri obsadení 2 osobami.

LD Rubín a Smaragd sú zdravotné zariadenia poskytu-
júce 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.

Apartmán Rubín

DIEŤA hotelový cenník Cena v EUR 
za noc

dieťa 0 - 2,99 ročné
• bez nároku na lôžko a stravu 
• detská postieľka bezplatne

grátis

dieťa 3 - 12,99 ročné 
• ubytovanie + polpenzia
• strava formou polovičných porcií
• vnútorný a vonkajší bazén

37

dieťa 3 - 12,99 ročné 
• ubytovanie + plná penzia
• strava formou polovičných porcií
• vnútorný a vonkajší bazén

40

dieťa 13 - 17,99 ročné 
• ubytovanie + polpenzia
• vnútorný a vonkajší bazén

44

dieťa 13 - 17,99 ročné 
• ubytovanie + plná penzia
• vnútorný a vonkajší bazén

49

Kúpeľnú zdravotnú starostlivosť (procedúry) poskytujú 
Kúpele Dudince, a. s. len osobám starším ako 18 rokov.

Ubytovanie EUR

2-lôžková izba (noc) s raňajkami 96
1-lôžková izba (noc) s raňajkami 76
2-lôžková izba s prístelkou (noc) s raňajkami 108
Príplatok za apartmán KLASIK (ap./ noc) 30
Príplatok za izbu s balkónom (noc) 6
Príplatok za neskorý check-out (os.) 19
Stravovanie

Celodenná strava 23
Obed alebo Večera 7

KH MINERÁL hotelový cenník



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

Spoločnosť Kúpele Dudince, a. s. má povolenie prevádz-
kovať 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, prírod-
ných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírod-
ných minerálnych vodách. 

Kúpele Dudince, a. s. poskytujú kúpeľnú zdravotnú sta-
rostlivosť len osobám starším ako 18 rokov. Pobyty 
uvedené v cenníku je možné objednať iba pre osoby 
staršie ako 18 rokov.

Najčastejšie kontraindikácie/zdrav. prekážky liečby:
• tehotenstvo
• zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky ziste-
   nými známkami pokračovania choroby
• akútne infekčné ochorenia

Celý zoznam kontraindikácií nájdete na webovej stránke 
www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba


