UO OZ PŠaV pri SPU v Nitre
Č. j. 107 /2013

Nitra 04. 11. 2013

Regeneračno – liečebný
pobyt v Bojniciach

UO OZ PŠaV v spolupráci s vedením SPU pripravili pre svojich zamestnancov v rámci regenerácie
pracovnej sily liečebný pobyt v kúpeľoch „Bojnice“.

Termíny:

I. termín - 22. január – 26. január 2014
II. termín - 29. január - 2. február 2014

Cenník:

166,- € - člen UO OZ, individuálny člen UO OZ
199,- € - zamestnanec SPU,

215,- € rodinný príslušník ak bude voľné miesto

UPOZORNENIE: V cene nie je zahrnutý príspevok zo SF (99,50 €). Po skončení RLP bude príspevok
vyplatený po zdanení cez výplatnú pásku v najbližšom výplatnom termíne. Dopravu zamestnancov
SPU hradí zamestnávateľ.

Cena zahŕňa: ubytovanie v hoteli Lysec

****

v dvojlôžkových izbách, príplatok 1-lôžko +
13,- €/osoba/noc, sociálne zariadenie, sprcha, TV, rádio, možnosť internetového pripojenia,
telefón, chladnička, trezor, sušič vlasov, župan.
 plná penzia – raňajky - formou švédskych stolov, obed, večera – výberom z 5-6 jedál.
Možnosť
vegetariánskej, diabetickej, delenej, makrobiotickej, bezlepkovej stravy,
antisklerotickej a žlčníkovej diéty.
 balíček procedúr:
- 12 liečebných procedúr: Biely bazén 20 min (2 x), masáž klasická 15 min (3 x), suchý uhličitý kúpeľ 30 min
(1 x), rašelinový zábal krčnej alebo krížovej chrbtice 20 min (1 x), vaňa perlička 20 min (2 x), Ceragem 40 min
(1 x), parafango 10 min (1 x), parafín 10 min (1 x).
- 14 ozdravných vitálnych procedúr: vstup do Vodného sveta od 9,00 h - 20,00 h (5 x) - sústava 3
termálnych bazénov 2 vnútorné, 1 vonkajší, vstup do Soľnej jaskyne 45 min (1 x), denne voľný vstup do
Saunového sveta od 14,00 h - 20,00 h, denne voľný vstup do fitnes od 9,00 h – 19,00 h.
Vybavenie: reštaurácia, kaviarne, cukrárne, kadernícky a kozmetický salón, spoločenské aktivity:
tanečné večery (v hoteli), živá hudba (v hoteli), ľudová hudba (v hoteli), parkovanie pred hotelom Lysec
zdarma.

Cena nezahŕňa:
 miestny poplatok 1 €/osoba za deň.
Info:

Záujemcovia o ďalšie individuálne platené procedúry si ich môžu doobjednať. Bližšie informácie o ďalších
možnostiach využitia voľného času počas pobytu Bojniciach sú zverejnené na http://www.kupele-bojnice.sk.
Odchod autobusu na RLP je v stredu o 15:00 h od ŠD A. Bernoláka. Pobyt sa začína v stredu večerou a končí
v nedeľu obedom.

Záujemcovia o regeneračno – liečebný pobyt v Bojniciach sa môžu prihlásiť najneskôr do 9. 12.
2013 (pondelok) Ing. B. Martiškovej – tajomníčke UO OZ , kl. 4257. Platba za RLP sa bude vyberať
9. 1. 2014 t.j. štvrtok.

Vedúci odborového úseku: ..................................................................................
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