
WODY TERMALNE NA SŁOWACJI  

UZDROWISKO BOJNICE 

WYJAZDY PRZEZ CAŁY ROK 

ORGANIZATOR TURYSTYKI DLA 
AKTYWNYCH SENIORÓW 
AK-SEN  ANDRZEJ WÓJCICKI  



HOTEL LYSEC 

• Uzdrowisko Bojnice 
położone jest w środkowej 
Słowacji w nitriańskiej 
kotlinie koło miasta 
Previdza na wysokości 297 
m. n.p.m.  

• Z trzech stron otoczone jest 
górami z olbrzymimi 
obszarami lasów sosnowych 
i liściastych, daje to 
doskonałe warunki 
klimatyczne.  

OPIS UZROWISKA 



DOMY WCZASOWE W 
UZDROWISKU 

Lysec,  Baník Mier 

Tribeč 

Gabriela Zobor Slávia Lux Kľak 
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Podstawą leczenia w Uzdrowisku Bojnice jest woda 
termalna o temperaturze 28-52° C, która czerpana 
jest z kilku źródeł.  

• Lecznicza właściwość bojnickich wód termalnych 
znana była już w XII w.  

• Wody te znakomicie wpływają na leczenie systemu 
nerwowego oraz układu ruchowego 

• Kąpiele w dwóch  basenach hipertermalnych (do 
41ºC)  

• oraz czterech izotermalnych do (37ºC) 

• wodolecznictwo w wannach z masażem podwodnym,  

• kąpiele perełkowe i węglowe, 

• whirpool,  

• wanny wirnikowe,  

• masaż wirowy, 

• hydrokinezyterapia i bicze szkockie.  

 

Balneoterapia 
 

PODSTAWA LECZENIA 



ZABIEGI cd. 

BASENY TERMALNE OTWARTE 
NA WOLNYM POWIETRZU 
CZYNNE PRZEZ CAŁY ROK 

Goście mają także możliwość 

korzystania z basenów termalnych 

na wolnym powietrzu przy  

Hotelu Mier i Hotelu Banik,  

Otwartych przez cały rok. 



ZABIEGI cd. 

Leczenie poprzez fizykoterapię 

• rehabilitacja indywidualna,  

• rehabilitacja grupowa, 

• mechanoterapia 

Masaże lecznicze 

• masaż klasyczny,  

• masaż refleksyjny,  

• masaż podwodny,  

• masaż wibracyjny, 

• manipulacyjne leczenie 
kręgosłupa,  

• akupunktura 



Termolecznictwo 

• okłady para fango 

• okłady parafinowe  

• Sollux 

• diatermia  

Elektrolecznictwo 

• wszystkie dostępne 
obecnie rodzaje 

ZABIEGI cd. 



Tlenoterapia 

ZABIEGI cd. 

Światłolecznictwo 

• sollux  

• światła polaryzujące 

• solarium  

 Badania i analizy laboratoryjne 

• biochemiczne 

•  hematologiczne 

•  RTG 



DLA POTRZEBUJĄCYCH  

 

GRUPA U3W MALBORK KWIECIEŃ 2012 

GRUPA U3W CZERWIEC 2013 



DLA ZAINTERESOWANYCH 

 CODZIENNE WIECZORNE 
ZABAWY PRZY MUZYCE 
NA ŻYWO (CYGAŃSKIE 

ZESPOŁY) 

GRUPA U3W MALBORK KWIECIEŃ 2012 



HOTEL 
BANIK 

HOTEL 
SLAVIA 

HOTEL 
TRIBEC 



PODANE CENY OBEJMUJĄ: 
 noclegi w uzdrowisku w hotelu „TRIBEĆ” 

pokoje tylko dwuosobowe, dopłata za "jedynkę" 30 zł/noc 

 opłatę klimatyczną 

 pełne wyżywienie trzy posiłki dziennie 

 min. trzy zabiegi dziennie 
 badania przedwstępne do zabiegów 
 opiekę lekarską w uzdrowisku 
 ubezpieczenie NNW i KL  
(Pakiet podstawowy  NNW na sumę ubezpieczenia 15 000 zł oraz 
KL na sumę ubezpieczenia 10000 EURO 
Istnieje możliwość dokupienia pakietu z wyższą sumą ubezpieczenia, 
oraz dodatkowego ubezpieczenia CP - choroby przewlekłe, 
a także innych ubezpieczeń) 

 CENA NIE OBEJMUJE TRANSPORTU 
 

TRANSPORT JEST ZORGANIZOWANY; 
 DLA MNIEJSZYCH GRUP (od 10 do 30 osób)  Pociągiem 

do Krakowa lub Bielsko Biała, dalsza podróż do miejsca 
pobytu autokarem) 

 DLA WIĘKSZYCH GRUP AUTOKAR Z MIEJSCA 
ZAMIESZKANIA RESTAURACJA HOTELU BANIK 



Zwiedzanie zamku w 
Bojnicach (bilet wstępu 7euro) 

ZWIEDZANIE KOPALNI WĘGLA 
(bilet wstępu 6,5 euro) 

zwiedzanie jaskini 
prehistorycznej 

(bilet wstępu 2 euro) 

Ponadto dla chętnych wycieczki fakultatywne 
(wycieczki dodatkowo płatne) 



OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE 

Dzień pierwszy  
Nniedziela 

• WYJAZD Z 
POSZCZEGÓLNYCH MIAST 

 

(godziny wczesnoranne) 

 

 

Dzień pierwszy  Niedziela  
• ok. godz. 13.00 przyjazd do 

Uzdrowiska w Bojnicach 

• zakwaterowanie  

• ok. godz. 13.00 – 15.00 obiad  

• po obiedzie obowiązkowa wizyta u 
lekarza, zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przy zameldowaniu 

• ok. 17.30 kolacja  

• po kolacji spacer po parku 
poznawanie obiektów uzdrowiska , 
spacer w okolicach zamku i miasta 

 



OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE cd. 

  Poniedziałek 
• ok. 7.00 – 8.30 śniadanie, po 

śniadaniu do obiadu zabiegi 
rehabilitacyjne, 

• obiad 

• po obiedzie, czas wolny,  
spacery po parku, w okolicach 
zamku oraz miasta Bojnice 

• Możliwość skorzystania z 
basenów termalnych na 
wolnym powietrzu za 
dodatkową opłatą 

• kolacja, po kolacji czas wolny 
na spacery lub basen 

 Wtorek  

• śniadanie, zabiegi 
rehabilitacyjne, obiad 

• DLA CHĘTNYCH PO OBJEDZIE 
WYJŚCIE DO BAJECZNEGO 
ZAMKU - zwiedzanie z 
przewodnikiem  

(koszt biletu 7 euro) 

• kolacja, po kolacji czas wolny 
na spacery lub basen 

• dla chętnych wieczorek 
taneczny przy muzyce na 
żywo 

 



OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE cd. 

 Środa  
• śniadanie , zabiegi 

rehabilitacyjne, obiad. 

• DLA CHĘTNYCH PO OBIEDZIE 
WYJŚCIE DO JASKINI 
PREHISTORYCZNEJ - zwiedzanie jaskini 

z przewodnikiem, spacer po skansenie, 
 bilet wstępu 2 euro  

(Warto wziąć Nordic walking) 

• kolacja, po kolacji czas wolny na 
spacery lub basen 

• dla chętnych wieczorek taneczny 
przy muzyce na żywo 

  Czwartek  

• śniadanie , zabiegi 
rehabilitacyjne, obiad 

• DLA CHĘTNYCH PO OBIEDZIE 
WYJAZD DO KOPALNI – 

zwiedzanie z przewodnikiem, 
przejazd podziemną kolejką, 
czas zwiedzania ok. 2,5 godz.  

Koszt wstępu 6,5 euro 

• kolacja,  czas wolny na spacery 
lub basen 

• dla chętnych wieczorek 
taneczny przy muzyce na żywo 

 



OGÓLNE INFORMACJE TECHNICZNE cd. 

  Piątek  

• śniadanie , zabiegi 
rehabilitacyjne, obiad 

• kolacja czas wolny na 
spacery lub basen 

• po kolacji, dla chętnych 
wieczorek taneczny przy 
muzyce na żywo 

 

  Sobota   

• śniadanie, po śniadaniu 
wykwaterowanie  

• ok. godz. 9.00 wyjazd do 
Polski 



OGÓLNE INFORMACJE DLA KURACJUSZY  

 

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ 

 

• WIĘKSZOŚĆ ZABIEGÓW 
WYKONYWANA JEST W 
BASENACH I WANNACH 
DLATEGO DOBRZE MIEĆ  

DWA  STROJE 
KĄPIELOWE   

 

• POTRZEBNE KLAPKI   NA 
BASEN  

 

CZEGO NIE ZABIERAMY 

 

• NIE ZABIERAMY Z DOMU 

 RĘCZNIKÓW   

(zbędny bagaż)  SĄ W 
HOTELU I NA ZABIEGACH  



 

Cena w pobycie KLASIK zawiera: 
  

noclegi w uzdrowisku 
pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) 
min. trzy zabiegi dziennie (większość w wodach termalnych) 
opiekę lekarską w uzdrowisku (każdy pobyt rozpoczyna się lekarskim badaniem 
przedwstępnym) 

             

Cena w pobycie DYNAMIK zawiera: 
  

noclegi w uzdrowisku 
pełne wyżywienie (trzy posiłki dziennie) 
min. trzy zabiegi dziennie (większość w wodach termalnych) 
opiekę lekarską w uzdrowisku (każdy pobyt rozpoczyna się lekarskim badaniem 
przedwstępnym) 
dodatkowo: bezpłatny wstęp do Wodnego Świata lub na odkrytym basenie w 
LD MIER lub BANIK 

            



UZDROWISKO BOJNICE 


