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Ako stráviť Veľkú noc netradične a namiesto zhonu relaxom 
 

Ste presvedčení, že existuje aj zmysluplnejšie trávenie vzácneho sviatočného času, než 

vyčkávanie na oblievačov a šibačov? Predtým veľké upratovanie, zhon, naháňanie sa, nosenie 

tašiek s nákupmi, vyváranie, pečenie a potom prejedanie sa údeninami, zákuskami, alkoholom  

a polihovanie pred televízorom? Tak potom ste ten pravý typ na strávenie alternatívnej Veľkej 

noci. Vyberte si z nepreberného množstva ponúk na wellness, či kúpeľný  pobyt, očistnú kúru, 

alebo jarnú lyžovačku. Prinášame vám zopár tipov na to, ako môžete ušetrené peniaze za 

Veľkú noc investovať do svojho zdravia a ešte si pritom užiť aj tie veľkonočné dobroty, ktoré 

za vás pripraví niekto iný.Na výber vám ponúkame wellness zariadenia v moravských 

Kúpeľoch Luhačovice (Lázně Luhačovice), alebo v slovenských Bardejovských kúpeľoch, 

Kúpeľoch Rajecké Teplice, na ozajstnom zámku vo Vígľaši, v rodinnom hoteli Solisko vo 

Vysokých Tatrách na Štrbskom Plese, vo Wellness Hoteli Chopok Jasná  v Nízkych Tatrách, 

alebo v najväčšej sieti rekreačných zariadení na Slovensku SOREA. 

 

Nezabudnuteľná Veľká noc v Kúpeľoch Luhačovice  

 

Najnavštevovanejšie moravské Kúpele Luhačovice, a.s., sú to pravé miesto pre 

veľkonočný relax. Už niekoľko rokov za sebou kúpele pripravujú pre klientov Veľkú noc 

v luxusnom ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hoteli. Namiesto starostí čo s oblievačmi 

a šibačmi vás tu budú rozmaznávať wellness procedúrami a veľkonočnými dobrotami. 

V dňoch od 2.4. do 6.4. 2015 pre vás kúpele pripravili akčný 4-dňový pobyt už od 352 eur na 

osobu, ktorý zahŕňa 4-krát prenocovanie, polpenziu, veľkonočné hodovanie vo Francúzskej 

reštaurácii, voľné vstupy do wellness a fitness centra, hydromasážny kúpeľ so svetelnou 

terapiou a ďalšie benefity. V ponuke je aj 8-dňový veľkonočný pobyt začínajúci na cene 542 

eur za osobu, v dňoch od 29.3 do 6.4. 2015. Ten zahŕňa 8-krát ubytovanie s polpenziou a 

okrem vyššie spomenutých benefitov aj 2-krát anticelulitídovú masáž špeciálnym prístrojom 

pre dámy alebo 1-krát masáž nôh pre pánov.Počas Veľkonočného hodovania bude hrať 

cimbálovka a pre každého je pripravená aj veľkonočná výslužka.  

Jiří Dědek, výkonný riaditeľ Kúpeľov Luhačovice, k tomu poznamenáva: „Jedinečná 

atmosféra v ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hoteli je zárukou nezabudnuteľného 

wellness pobytu v Luhačoviciach. V minulých rokoch sa osvedčili sviatočné stoly pre našich 

klientov. Preto sme aj počas tohtoročných sviatkov pripravili pre hostí sviatočný brunch 

formou bufetu s neobmedzenou konzumáciou veľkonočných a regionálnych jedál z mladého 

mäsa – teľacieho, králičieho a kuracieho. Pri počúvaní cimbálovej muziky bude pre každého 

k dispozícii ako welcome drink slivovica, alebo hruškovica.Samozrejmosťou je voľný vstup 

do wellness centra, ktorý je zariadený v štýlestarorímskych kúpeľov. Pre dvojice je 

pripravený bublinkový kúpeľ a masáže, ako napríklad masáž tváre pre ženy, či antistresová 

masáž pre pánov. Vaše chuťové poháriky si prídu na svoje vo Francúzskej reštaurácii. 

O zábavu sa postará okrem iného aj vyhlásený nočný klub s prvorepublikovou atmosférou. 

Pre každého hosťa je k dispozícii župan a wifi pripojenie na izbe zdarma počas celého 

pobytu.“ 

 

 

 

 



Bardejovské kúpele lákajú: Veľkonočné špeciality, cigánska hudba a  wellness  

 

Bez zhonu a starostí môžete stráviť tohtoročnú Veľkú noc aj v Bardejovských 

kúpeľoch. V dňoch 2.4. až  7.4. 2015 si môžu samoplatcovia objednať pobyt trvajúci 3 až 5 

nocí. Okrem wellness programu na vás čakajú tradičné veľkonočné špeciality, večer ľudových 

jedál s cigánskou hudbou, folklórne popoludnie, sprievodný program, uvítací drink a malé 

prekvapenie. Jednu osobu v dvojposteľovej izbe vyjde noc s polpenziou 42 až 59 EUR, podľa 

úrovne ubytovania. V cene je každodenný vstup do Wellness Spa, minerálne kúpele,  klasická 

masáž, soľná jaskyňa a ďalšie služby. Deti majú navyše ešte 20 % zľavy z cenníkovej ceny.  

Ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov Tamara Šatanková o tom 

ďalej hovorí: ,,Predĺžené veľkonočné voľno si u nás radi užívajú rodiny, dvojice i osamelí 

klienti. Prídu sa okúpať, zabaviť, hodovať a príjemne stráviť čas. Počas Veľkej noci mávame 

kúpele tradične naplnené, hlavne domácimi návštevníkmi. Kúpeľný park a okolitá príroda 

poskytujú priestor pre prechádzky a jarné túry. Sviatočná atmosféra Veľkej noci k nám láka 

klientov opakovane. Mnohí návštevníci začínajú jar tradične v Bardejovských kúpeľoch.“ 

Vodný svet v Bardejovských kúpeľoch tvoria bazény – relaxačný, kľudový a detský 

s atrakciami, s teplotou vody od 32 
o
C do 36 

o
C.  Saunový svet má štyri sauny – suchú, parnú, 

inhalačnú a infrasaunu, súčasťou je aj Kneippov kúpeľ, vyhrievaná lavica, ľadové vedro, 

prívalová sprcha, tropická a masážna sprcha a tepidárium.  V komplexe Wellness Spa je 

možné využiť masáže, solárium, či fitness. Súčasťou je bar s nealkoholickými nápojmi, či 

nočné kúpanie každý prvý piatok v mesiaci. Relax vo Wellness Spa, výber procedúr, služby 

Beauty Studia, alebo záujem o vybraný pobyt, sú v ponuke aj prostredníctvom darčekových 

poukazov.Bardejovské kúpele ponúkajú návštevníkom aj relaxačné, kultúrne a športové 

aktivity, ako bohoslužby pre veriacich katolíckej, gréckej a pravoslávnej cirkvi, soľnú jaskyňu 

v liečebnom dome Alžbeta, bowling, petangové ihrisko, squash v Kúpeľnom dome, či biliard 

v hoteli Ozón. V súlade s indikáciami liečenými v Bardejovských kúpeľoch, je v portfóliu 

široká škála turistických a cykloturistických trás po okolí a zdravotno-rehabilitačných 

chodníkov v rámci Nordic walking. 

 

Vyskúšajte si luxus v zariadeniach SPA APHRODITE v Rajeckých Tepliciach  

Kto si chce dopriať luxus ubytovania a hodovania, mal by navštíviť Slovenské 

liečebné kúpele (SLK) Rajecké Teplice, a.s. a ich zariadenia SPA APHRODITE, ktoré  sú 

perlou regiónu. Najväčšou pýchou kúpeľov je vlani v júni otvorený luxusný 

štvorhviezdičkový kúpeľný hotel APHRODITE PALACE, s vlastnou kulinárskou 

reštauráciou. Hotel je situovaný v centre kúpeľného mestečka, premostením spojený priamo s 

kúpeľným domom v antickom štýle APHRODITE, ktorý poskytuje všetky procedúry. Patrí 

k nim aj vodný a saunový svet, či špičkovo vybavené centrum krásy Beauty Aphrodite. 

Súčasťou ubytovania je aj neobmedzený vstup do vonkajšieho a vnútorného vodného 

sveta.Vonkajší vodný svet tvorí päť bazénov – relaxačný, plavecký, bralový bazén 

s vodopádom a dva turecké kúpele. Kúpele zaviedli tento rok pre svojich klientov novinku –

procedúru horské bio bahno a vlani pitné kúry. 

Viceprezident akciovej spoločnosti SLK Rajecké Teplice Zdenko Miškolci hovorí: 

,,Využite jedinečnú príležitosť na veľkonočný pobyt v našich kúpeľoch  a prežite 

nezabudnuteľné chvíle relaxu a intenzívnych zážitkov v jednom z najkrajších miest na 

Slovensku, v Rajeckých Tepliciach. Luxusné ubytovanie si môžete zvoliť podľa požadovanej 

úrovne v hoteloch Aphrodite **** alebo Aphrodite Palace****, ktorému dominuje veľkolepá 

štýlová lobby a reštaurácia zdobená mramorom, ónyxom a 24-karátovým zlatom. Hotel má 

reštauračný koncept a la carte. V súlade s najnovšími trendmi, u nás klienti nájdu nielen 

širokú ponuku medzinárodnej kuchyne, ale aj obľúbené domáce špeciality. 



Do konca marca 2015 môžu záujemcovia využiť aj zimné zľavy vo výške až 25 %, pri 

pobyte Relax Classic v termínoch nedeľa - piatok už od dvoch nocí. Akcia platí pre hotely 

Ahrodite**** izby v kategórii Superior a Aphrodite Palace****  izby kategórie De luxe. 

V Rajeckých Tepliciach sa liečia pohybové, nervové ochorenia a choroby z povolania. 

 

Život ako na zámku – cíťte sa ako uhorskí králi na Zámku Vígľaš  

 

Na luxus vsadil aj Vígľašský zámok, z ktorého je dnes po 4-ročnej obnove, 

kongresový hotel The Grand Vígľaš **** s poskytovaním wellness služieb. Ponúka svojim 

hosťom úžasné zážitky v jedinečnom prostredí hotela, reštaurácie Anjou Court a zámockého 

wellness Queen Barbara Spa. Doprajte si aj vy to pravé hodovanie ako kedysi králi na 

zámkoch.  

Marketingový riaditeľ hotela Branislav Lupták k tomu hovorí: ,,Pripravili sme pre vás 

niekoľko prekvapení, medzi ktoré patrí aj zámocký program pod názvom Veľkonočné vítanie 

jari na zámku. V nedeľu 5. 4. 3015, od 10:00 do 17:00 hod., sa môžete tešiť na predvádzanie 

remesiel, rôznych techník zdobenia veľkonočných vajíčok a výstavu už hotových, výrobu 

píšťaliek a výstavku rôznych ľudových píšťal, ako aj zanôtenie na fujare. Môžete si pozrieť   

výrobky z prútia, pletenie košov, medovnikárku, šperkárku s výrobou unikátnych kraslíc, 

hlinené výrobky. Predvedú sa aj rezbári, výroba lyžíc a iného kuchynského náčinia. K tomu 

bude aj výstava jarných kvetov, ľudová hudba a tanec a predstavenie sokoliarov. Poteší tiež 

lukostreľba, či hádzanie sekerkami do pňa za poplatok. Pre najmenších je pripravené detské 

predstavenie. 

Veľkonočný balík so zámockým programom, večerou a veľkonočným brunchom, 

ponúka hotel v cene už od 169 eur za noc pre 2 osoby ubytované v izbe Classic. V cene je 3-

chodová večera v nedeľu, v pondelok 6. 4. brunch, voľný vstup do wellness počas celého 

pobytu, prehliadka zámku so sprievodcom a zámocký program 5. 4. s detským predstavením. 

Parkovanie, wifi a jazda na koči okolo zámku sú zdarma. To isté zahŕňa i balík na 2 noci pre 

dve osoby s polpenziou na ďalší deň, ktorého cena sa pohybuje od 239 eur v izbe Classic.“ 

  Zámok Vígľaš má v ponuke aj ďalšie atraktívne pobytové a wellness balíky, akcie 

a zľavy. Pre fanúšikov zámku na Facebooku, ktorých počet prekročil 5000, je pripravená 50% 

zľava na vstup do wellness v dňoch nedeľa-streda a 25% zľava na pultové ceny ubytovania 

a to po preukázaní sa svojím smartfónom, tabletom apod. Zľavy sú platné do 1.4.2015.  

 

Veľkonočnou lyžovačkou zakončte sezónu na Štrbskom Plese v Hoteli Solisko 

 

Ak nie ste stavaní len na relaxovanie vo wellness, ale dávate prednosť aktívnemu 

pohybu, je pre vás ideálna jarná lyžovačka na Štrbskom Plese. Práve veľkonočnou 

lyžovačkou sa zvyčajne zimná sezóna na Štrbskom Plese končí, aj keď v dobrých rokoch 

s dostatkom snehu a priaznivým počasím, sa dá lyžovať aj dlhšie. Pre rodiny s deťmi je 

ideálnym ubytovaním  rodinný Hotel Solisko. Situovaný je priamo na brehu Štrbského plesa 

vo výške cca 1400 metrov nad morom a je vynikajúcou základňou pre lyžovačku a pobyt na 

Štrbskom Plese. V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii wellness a fitness zóna.  

Manažérka Hotela Solisko Katarína Kaňová vraví: ,,Náš hotel má vlastný skibus pre 

bezplatný odvoz klientov priamo k nástupišťu lanoviek a späť.Ocenia to hlavne klienti  s 

malými deťmi. Do 5-10 minútpo zavolaní mobilným telefónom po nich príde náš mikrobus 

priamo pod svah Soliska. Hostia si pochvaľujú aj našu reštauráciu Al lago, ktorá  ponúka 

špeciality vynikajúcej mediteránskej kuchyne, doplnenej o tradičné slovenské jedlá, ktoré 

uspokoja každého. Pre deti je zvlášť obľúbená talianska pizza, ale aj špagety, rôzne cestoviny 

a v sezóne aj domáce hamburgery. Podotýkam, že naša reštaurácia je iba jedna z dvoch, ktoré 

majú pizzu na Štrbskom Plese v ponuke.“ 



Ideálne wellness i jarná lyžovačka v Jasnej vo Wellness Hoteli Chopok **** 

Wellness Hotel Chopok **** Jasná je obľúbený a vyhľadávaný wellness hotel pre 

ubytovanie na Slovensku v Nízkych Tatrách. Rodinný hotel ponúka tú pravú jarnú lyžovačku 

v najexkluzívnejšom stredisku Nízkych Tatier s vlastnými skibusmi. Lákadlom je aj bohatý 

veľkonočný program, 2 detské svety, veľké detské ihrisko, 2 bazény, 2 saunové svety 

(saunový svet Plesnivec pre rodiny s deťmi a saunový svet Praslička pre osoby nad 16 rokov). 

Marketingová riaditeľka Vladimíra Klaučová hovorí: „Cena na osobu v období od 1. 4. do 6. 

4. 2015 v rodinnej izbe Plesnivec pre 5 osôb začína od 60 eur/noc. Pobyt pri minimálne 3 

prenocovaniach zahŕňa uvítací nápoj, bufetové raňajky, popoludňajšie občerstvenie, 

neobmedzený vstup do 2 plaveckých bazénov,detského bazéna, do 2 saunových svetov (10 

sáun, 2 vnútorné vírivky, ochladzovací vnútorný bazén, vonkajšia vírivka, vonkajší 

ochladzovací bazén, Kneipov kúpeľ), vstup do profesionálneho fitnesscentra, detský kútik 

Chopíkov detský svet a LEGO detský kútik, animácie, úschovňu lyží a 2 hotelové skibusy. Je 

možné doobjednať si večeru formou 5-chodového menu. Na sviatky jari nemôže chýbať 

výroba a maľovanie kraslíc, pletenie korbáčov, výroba čipiek, či špeciality pod vedením 

šéfkuchára Ivana Klčovského. Aby ste mali možnosť spoznať regionálne tradície, na deň 

remesiel uvidíte ukážky ručných prác, prípravu perníkov a budete si môcť vytočiť na 

hrnčiarskom kruhu svoj vlastný hrnček z hliny.Pre tých, ktorí majú radi adrenalín, je 

pripravený veľkonočný bowlingový turnaj.“ 

 

Posledné voľné miesta v hotelovej sieti SOREA 

 

Ubytovacie zariadenia hotelovej siete SOREA v najatraktívnejších lokalitách 

Vysokých, Nízkych Tatier a Spiša sú počas jarných sviatočných dní často rezervované mesiac 

aj dva vopred, preto tesne pred sviatkami sa nájdu len posledné voľné miesta. SOREA má 

v ponuke produkty, ktoré sú veľmi vhodné ako základne na horské túry, rovnako wellness 

zariadenia, ktoré si môžu užívať celé rodiny, ale aj seniori, až po tradičné ubytovacie 

zariadenia. Všetky hotely majú certifikát Zariadenia priateľské k deťom a rodinám. 

Obchodno-marketingová riaditeľka spoločnosti SOREA, s. r. o., Bratislava Beáta 

Töröková vraví: „Pobytový balík Veľkonočná šibačka v hoteli SOREA ĽUBOVŇA, v období 

od 2.-7. 4. 2015 za ceny od 127 eur na osobu, pri ubytovaní na 4 noci s polpenziou, obsahuje 

bohatý kultúrny program. Okrem voľného vstupu do hotelového bazéna a fitnescentra a 3-krát 

denne wellness procedúr, sa celé rodiny môžu zabaviť pri výrobe kraslíc a veľkonočných 

dekorácií, či pri maľovaní zvieratiek na tvár, spojených s detskou diskotékou a maskotom 

Sorinkou. Exkluzivitou je veľkonočná svätá omša v hoteli na Veľkonočnú nedeľu, krížová 

cesta na Veľký piatok, či minifarma ovčej rodinky vo vonkajšom prostredí. Nebudú chýbať 

ani regionálne zvyky a tradície zo severného Spiša a Šariša s ochutnávkou výrobkov, 

šibačkové raňajky, veľkonočná večera s goralskou muzikou a 2-krát tanečná zábava. Pre 

dámy je pripravené piatkové popoludnie s predajom prírodnej kozmetiky. Obľúbené sú aj 

fakultatívne výletyna Ľubovniansky hrad a skanzen. Deti do 3 rokov majú ubytovanie 

a stravovanie zdarma a akcia sa vzťahuje aj na 2 deti do 15 rokov s ubytovaním zdarma na 

spoločnom lôžku.“ 

Posledných pár voľných miest počas sviatkov sa nájde aj v ďalších hoteloch siete a to 

v hoteli SOREA MÁJ na Liptove, SOREA SNP v Jasnej pod Chopkom, v SOREA HUTNIK 

v Tatranských Matliaroch, či v kúpeľných Piešťanoch v hoteli SOREA SĹŇAVA. V každom 

z nich je aj bohatá ponuka animačných aktivít a požičanie športových potrieb.  

 

Viac informácií je na: www.LazneLuhacovice.cz, www.HotelAlexandria.cz,  

www.kupele-bj.sk, www.spa.sk, www.grandviglas.com, www.hotelsolisko.sk, 

www.hotelchopok.sk, www.sorea.sk 

http://www.lazneluhacovice.cz/
http://www.hotelalexandria.cz/
http://www.kupele-bj.sk/
http://www.spa.sk/
http://www.grandviglas.com/
http://www.hotelsolisko.sk/
http://www.hotelchopok.sk/
http://www.sorea.sk/

