Pravidlá použitia prenosnej šekovej poukážky WELLNESS VI (W6)
Pri uplatňovaní zliav ste povinný preukázať sa touto šekovou poukážkou, ktorú zreteľne podpíšte a uveďte dátum, následne vám bude v pokladni odobratá.
ZĽAVA PLATÍ: PL Goracy Potok Szaflary - (dospelý, dieťa, dôchodca) na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej vstupenke so saunou alebo bez sauny zakúpenej v pokladni
HU Aquaticum Debrecen - na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke KOMPLEX alebo KOMBINÁLT zakúpenej v pokladni, alebo 50% zľava na 2x 50-minútovú
osviežujúcu masáž Saliris Resort Egerszalók****- na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej v pokladni mimo soboty a maďarských št.
sviatkov Bogács - na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej v pokladni Bűkkszekfűrdő - na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej
celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej v pokladni mimo maďarských št. sviatkov Sárkány – Nyírbátor - (dospelý, dieťa, dôchodca) na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej
celodennej vstupenke zakúpenej v pokladni Tiszaujváros - na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke bez sauny zakúpenej v pokladni mimo termínov (1. 5.
2017 - 31.8. 2017). V týchto termínoch platí 25 % pre 1 až 4 osoby z celodenných dospelých pultových cien Sóstó - Nyíregyháza (1 až 4 osoby) - 25 % (dospelý, dieťa, dôchodca) z pultových
cien so saunou alebo bez, pri zakúpení vstupenky Zemplén Kalandpark - Sátoraljaújhely (1 až 4 osoby) - 25 % (dospelý, dieťa, dôchodca) z pultových cien
SK Wellness hotel Patince**** - na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej vstupenke do bazénového sveta, alebo 2-hodinovej vstupenke do saunového sveta zakúpenej v hoteli
THERMAL CORVINUS Veľký Meder - na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej celodennej dospelej vstupenke zakúpenej v pokladni AQUARUTHENIA Svidník - (dospelý, dieťa, dôchodca) na
voľný vstup pre druhú osobu ku jednej vstupenke bez sauny zakúpenej v pokladni mimo termínov (1. 7. 2017 - 31.8. 2017). V týchto termínoch platí 25 % pre 1 až 4 osoby z pultových cien
Wellness Spa Bardejovské kúpele - (dospelý, dieťa, dôchodca) na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej 4-hodinovej vstupenke (so saunou alebo bez) zakúpenej v pokladni Wellness
Predná hora - (dospelý, dieťa, dôchodca) na voľný vstup pre druhú osobu ku jednej 3-hodinovej vstupenke na HRADNÝ WELLNESS zakúpenej v pokladni v dňoch PON-ŠTV Aquapark Delňa
(1 až 4 osoby ) - zľavy neplatia od 21.12. – 31.12. 2017 - 30 % (dospelý, dieťa, dôchodca) z pultových cien mimo hodinového vstupu PO-NE, alebo ku jednej celodennej vstupenke zakúpenej
v pokladni, so saunou (alebo bez sauny) a 4-hod. vstupenke druhá osoba vstup zdarma PO-PIA AquaCity Poprad (1 až 4 osoby) - 25 % (dospelý, dieťa, dôchodca) z pultových cien na AQUA
PACKET mimo termínov 24.- 31. 12. 2016 a 24.- 31.12.2017 Thermal park Šírava (1 až 4 osoby) - 30 % (dospelý, dieťa, dôchodca) z celodenných alebo z 3-hodinových pultových cien (zľava na
3-hod. vstupy neplatí od 1.7.-31.8.2017) s wellness alebo bez Pieniny (1 až 4 osoby) 1.pltnícka: 25 % pre skupinu 12 a viac osôb a 20 % pre individuálnych klientov z ceny na splav plťami
CanoeRaft-Dunajec: 25 % pre skupinu 6 a viac osôb a 20 % pre individuálnych klientov z ceny na rafting, 10 % zapožičanie bicykla, Penzión Pltník: 20 % z ubytovania v mesiacoch apr., máj,
sept., okt., 10 % z ubytovania v mesiacoch júl, august, 10 % na konzumáciu jedál v reštaurácii (bez nápojov) Grand hotel Bellevue**** - Wellness (1 až 4 osoby) - 30 % (dospelý, dieťa,
dôchodca) z pultových cien vstupov do wellness centra (bazén + saunový svet od 15:00 do 21:00 hod) a na vstup ( bazén + whirpool od 8:00 do 15,00 hod ) mimo termínov 24.-31.12.2016
a 24.-31.12.2017 Vital ISIS Paradise v hoteli Plejsy*** - ku jednej zakúpenej 2 - hodinovej vstupenke druhá osoba vstup zdarma Wellness Jasná v hoteli Mikulášska chata**** - ku jednej
zakúpenej 2-hod. vstupenke druhá osoba vstup zdarma Balneoterapia + saunový svet v hoteli Repiská*** - ku jednej 3-hod. vstupenke druhá osoba vstup zdarma pre neubytovaných
klientov Strachan Ski centrum (1 až 4 osoby) - 30 % (dospelý, dieťa do 15r.) z pultových cien na 4-hod. skipas a 20 % na zapožičanie skikomplet a snowkomplet, 15% zľava na zážitkovú jazdu
ratrakom,10 % z celkovej konzumácie v penzióne Strachan a v hoteli Bachledka SKI centrum Bačova Roveň - 25 % (dospelý, dieťa) z pultových cien na celodenný skipas Ski Rejdová požičovňa snežných skútrov (1 až 4 osoby) (rezervácia termínu jazdy +421 911 221 446, info@skirejdova.sk) - 25 % z pultových cien ZOO Košice - ku zakúpenej vstupenke (dospelý, dieťa,
študent, dôchodca) na Vianočnú ZOO a Týždeň duchov druhá vstupenka zdarma a 50% zľava na OFF ROAD, Deň ošetrovateľom a Večerný peší okruh so sprievodcom Opálové bane Libanka 30% z pultovej ceny pre skupinu 1-5 osôb. Zľavy poskytované prostredníctvom šekovej poukážky sa nemôžu kombinovať a kumulovať s inými zľavami a akciami poskytovateľov zliav.
Pri strate šekovej poukážky nie je právny ani iný nárok na náhradu od spoločnosti UMP, s.r.o. , UMP SK, s.r.o. a od poskytovateľov zliav.
Všetky cenníky, podrobnejšie informácie a podmienky použitia nájdete na www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII aj v maďarskom a poľskom jazyku.
Valamennyiárjegyzék, részletesebbtájékoztatásés a felhasználásmódjamegtalálható a www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII honlapon, magyar és lengyel nyelven is.
Wszystkiecenniki, warunki i szczegółoweinformacjemożnaznaleźć na www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII również w językuwęgierskim i polskim.

Pravidlá použitia prenosnej šekovej poukážky Pro Futuro VIII:
Pri uplatňovaní zliav ste povinný preukázať sa touto šekovou poukážkou, ktorú zreteľne podpíšte a uveďte
dátum, následne vám bude na recepcii odobratá.
Kúpele: šeková poukážka platí pre jednu osobu (samoplatca) na jeden pobyt bez obmedzenia dĺžky pobytu
so stravou a náležitými procedúrami do 31. 12. 2017.
• šeková poukážka platí v nasledovných kúpeľoch s týmito zľavami:
Bardejovské Kúpele (15% sezóna – 20 % mimosezóna) - pobyty Senior, Štandard a Wellness; Kúpele Lúčky
(20 %) - pobyty Klasik, Premium a víkendové pobyty Kryštál a Diamant. (10 %) - liečebný pobyt SENIOR;
Kúpele Dudince (15 %) - pobyty Medical Gold, Medical Mini, Medical Platinum; Kúpele Brusno (15 %) liečebný, relaxačný, relaxačný pobyt plus, senior pobyt, ozdravovací mini pobyt, pobyt pre dvoch
a víkendový pobyt mimo akciových pobytov.
Hotely: šeková poukážka platí na pobyt v hoteli pre jednu ubytovaciu jednotku (izba, apartmán) bez
obmedzenia dĺžky pobytu do 31.12.2017.
• šeková poukážka platí v nasledovných hoteloch s týmito zľavami:
SK Hotel Mikulášska chata**** Jasná - 20% z pultových cien v mimosezóne do 22.12.2016 a od 1.5.2017 22.12.2017, 15% v zimnej sezóne od 9.1.-30.4.2017. Zľava neplatí od 25.12.2016 - 8.1.2017 Hotel Repiská***
Jasná - 30% z pultových cien (min 2 noci) mimo termínov od 27.12.2016 do 04.01.2017 a od 27.12.2017 do
31.12.2017 Hotel Barbora** a Penzión Barborka Vyšná Boca - 20% z pultových cien (min 2 noci) mimo
termínov od 27.12.2016 do 04.01.2017 a od 27.12.2017 do 31.12.2017 Hotel Aquatermal *** - Dolná Strehová
– 20 % z ceny pobytu s raňajkami vrátane vstupu do wellness, vnútorných a vonkajších bazénov a 10 % z cien
pobytových balíkov Hotel Plejsy*** - cena 35,- € osoba/noc s polpenziou a vstupom do Vital ISIS Paradise v
izbe štandard okrem sviatkov - Vianoce, Štefan, Silvester a Veľká noc.
HU Hotel Atlantis **** superior Hajdúszoboszló - 45 % z pultových cien s polpenziou vrátane vstupu do
wellness a 10 % z cien pobytových balíkov Fürdő Ház*** - Nyíregyháza - Sóstó - 20 % z ceny pobytu
s raňajkami vrátane vstupu do wellness a aquaparku Sárkány - Nyírbátor HU - 20 % zľava z pultových cien
pobytov v apartmánových domoch v campingu mimo termínov od 1.7. do 31.8.2017.
• rezervácie ubytovania sa výlučne vybavujú na recepciách poskytovateľov zliav (kúpele a hotely)
• pri strate šekovej poukážky držiteľ nemá nárok na poskytované zľavy ani na úhradu škody od spoločnosti
UMP, s.r.o., UMP SK, s.r.o. a od poskytovateľov zliav
• pri objednávaní pobytov je nutná rezervácia v slovenskom alebo (HU,ENG) jazyku minimálne deň vopred,
zároveň upozornite personál, že ste držiteľom šekovej poukážky
• zľavy poskytované prostredníctvom šekovej poukážky sa nemôžu kombinovať a kumulovať s inými
akciami a zľavami konkrétnych kúpeľov a hotelov všetky cenníky ponúkaných pobytov a podrobnejšie
informácie nájdete na
www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII

Az átruházható Pro Futuro VIII betétlap felhasználási módja:
A kedvezmény érvényesítésénél, a betétlap recepción történő leadását megelőzően, köteles azon
feltüntetni a dátumot és aláírásával ellátni.
Gyógyfürdők: a betétlap egy fizető vendég részére (az ár a szálláson kívül az étkezés és procedúrák árát
tartalmazza), egy ott tartózkodás idejére érvényes, 2017.12.31.-ig
• a betétlap az alábbi gyógyfürdőhelyeken érvényes a feltüntetett kedvezményekkel:
Bardejov – Bártfa (15% főidény – 20% főidényen kívül) – Senior, Standard, Wellness; Lúčky (20%) – Klasik,
Premium és hétvégi tartózkodások a Krystal és Diamant vendégházban, (10%) – gyógyüdülés a Senior
vendégházban; Dudince – Gyűgy (15%) – Medical Gold, Medical Mini, Medical Platinum, Brusno (15%) –
gyógyüdülés, ralaxációs üdülés, relax plus, nyugdíjas, mini gyógy, kétszemélyes és hétvégi üdülés;
Szállodák: a betétlap egy szállodai egységre egy ott tartózkodás idejére érvényes, 2017.12.31-ig a betétlap
az alábbi szállodákban használható fel:
SK Hotel Mikulášska chata**** Jasná - 20% kedvezmény a téli főidényen kívül, 2016.12.22.-ig, valamint
2017.5.1.- 2017.12.22.-ig, valamint 15% kedvezmény a téli főidényben 2017.1.9. – 2017.4.30.-ig.
A kedvezmény nem igényelhető 2016.12.22. – 2017.1.8.-ig. Hotel Repiská*** Jasná - 30% kedvezmény min. 2
éjszakai foglalás esetén, 2016.12.27 – 2017.1.4 és 2017.12.27 – 2017.12.31 kivételével, mikor a kedvezmény
nem igényelhető.Hotel Barbora** a Penzión Barborka Vyšná Boca - 20% kedvezmény min. 2 éjszakai
foglalás esetén, 2016.12.27 – 2017.1.4 és 2017.12.27 – 2017.12.31. kivételével, mikor a kedvezmény nem
igényelhető. Hotel Aquatermal *** - Dolná Strehová – 20% kedvezmény a szállás árából reggelivel.
A kedvezmény vonatkozik a wellness és a külső és belső medencék használatára is, továbbá 10%
kedvezmény az akciós csomagok árából. Hotel Plejsy*** - Krompachy - 35,- €/éjszaka/személy a Vital ISIS
Paradise termék esetében, a karácsonyi ünnepek, szilveszter és húsvét kivételével, mikor a kedvezmény
nem igényelhető.
HU Hotel Atlantis **** superior Hajdúszoboszló - 45% kedvezmény a félpanziós foglalás árából.
A kedvezmény vonatkozik a wellness használatára is, továbbá 10% kedvezmény az akciós csomagok árából.
Fürdő Ház*** - Nyíregyháza - Sóstó - 20% kedvezmény a reggelit tartalmazó szállás árából, wellness és
aquapark belépővel Sárkány - Nyírbátor HU - 20% kedvezmény a kemping apartman házaiban 2017.7.1 –
2017.8.31 kivételével, mikor a kedvezmény nem igényelhető.
• foglalás a gyógyfürdők vagy szállodák recepcióin szlovák vagy magyar nyelven, minimum egy nappal az
érkezés előtt szükséges. A személyzetet a foglaláskor szükséges figyelmeztetni, hogy UMP betétlappal
rendelkezik • a betétlap elvesztése esetén, sem az UMP, vagy UMP SK társaságtól, sem az egyes
szolgáltatóktól semmilyen jogi, vagy más jellegű térítés nem igényelhető • a betétlap által biztosított
kedvezmények nem kombinálhatóak és halmozhatóak az egyes szolgáltatók más kedvezményeivel
• az egyes szolgáltatókról részletesebb információk és az aktuális árak megtalálhatóak a
www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII

A KEDVEZMÉNY ÉRVÉNYES Wellness VI (W6): PL Goracy Potok Szaflary - a betétlap, egy egész napra érvényes belépőjegy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) megvásárlása esetén, egy további személy
(felnőtt, gyermek, nyugdíjas) ingyenes belépését teszi lehetővé. (szaunával, vagy anélkül) Aquaticum Debrecen - a betétlap, egy egész napra érvényes KOMPLEX vagy KOMBINÁLT felnőtt belépőjegy
megvásárlása esetén, egy további személy ingyenes belépését teszi lehetővé, vagy 50% kedvezményt nyújt 2x50 perces frissítő masszázs árából Saliris Resort Egerszalók****- a betétlap, egy egész napra
érvényes felnőtt belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy ingyenes belépését teszi lehetővé (szauna nélkül) a szombati napok és Magyarország állami ünnepnapjai kivételével, mely
napokon a betétlapok nem érvényesek Bogács - a betétlap, egy egész napra érvényes felnőtt belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy ingyenes belépését teszi lehetővé (szauna nélkül)
Bükkszékfürdő - a betétlap, egy egész napra érvényes felnőtt belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy ingyenes belépését teszi lehetővé, Magyarország állami ünnepnapjai kivételével,
mely napokon a betétlapok nem érvényesek Sárkány - Nyírbátor - a betétlap, egy egész napra érvényes belépőjegy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) megvásárlása esetén, egy további személy (felnőtt,
gyermek, nyugdíjas) ingyenes belépését teszi lehetővé Tiszaújváros - a betétlap, egy egész napra érvényes szauna nélküli felnőtt belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy ingyenes
belépését teszi lehetővé 2017.5.1 – 2017.8.31. kivételével, mely időszakban a kedvezmény mértéke 25%, az egész napra érvényes felnőtt belépőjegyek árából 1 – 4 személy részére Sóstó - Nyíregyháza 25% kedvezmény 1 – 4 személy részére (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) szaunával, vagy szauna nélkül Zemplén Kalandpark - Sátoraljaújhely - a betétlap, 25% kedvezményt biztosít 1 – 4 személy részére
(felnőtt, gyermek, nyugdíjas) SK Wellness hotel Patince**** - a betétlap, egy egész napra érvényes belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy ingyenes belépését teszi lehetővé a
medencékbe, vagy 2 órás belépést biztosít a szálloda szauna világába THERMAL CORVINUS Veľký Meder - a betétlap, egy egész napra érvényes felnőtt belépőjegy megvásárlása esetén, egy további
személy ingyenes belépését teszi lehetővé AQUARUTHENIA Svidník - a betétlap, egy egész napra érvényes belépőjegy megvásárlása esetén (felnőtt, gyermek, nyugdíjas), egy további személy ingyenes
belépését teszi lehetővé (szauna nélkül) 2017.7.1. – 2017.8.31. kivételével, mely időszakban a kedvezmény mértéke 25%, 1 – 4 személy részére Wellness Spa Bardejovské kúpele - a betétlap, egy 4 órára
érvényes belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy 4 órás ingyenes belépését teszi lehetővé Wellness Predná hora - a betétlap, egy 3 órára érvényes Wellness vár belépőjegy megvásárlása
esetén, egy további személy 3 órás ingyenes belépését teszi lehetővé, hétfőtől, csütörtökig Aquapark Delňa - a betétlap 30% kedvezményt biztosít 1 – 4 személy részére (felnőtt, gyerek, nyugdíjas),
hétfőtől vasárnapig, az 1 órás jegyek kivételével, vagy egy egésznapos (szaunával, vagy szauna nélkül), vagy 4 órás belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy egésznapos, vagy 4 órás
ingyenes belépését teszi lehetővé hétfőtől péntekig. A betétlap nem érvényes 2017.12.21 – 2017.12.31 között AquaCity Poprad - a betétlap, 25% kedvezményt biztosít 1 – 4 személy részére (felnőtt,
gyermek, nyugdíjas) az AQUA PACKET csomag árából, 2016.12. 24 – 31 és 2017.12.24 – 31 kivételével, mely napokon a betétlap nem érvényes Thermal park Šírava – a betétlap 30 % kedvezményt biztosít
1 – 4 személy részére (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) az egész napra érvényes, vagy 3 órás belépőjegy megvásárlása esetén, 2017.7.1 – 2017.8.31 időszak kivételével, mely időszakban a betétlapok nem
érvényesek. Pieniny - 1.pltnícka: 25% tutajozási kedvezmény min. 12 tagú csoport esetén, vagy 20% kedvezmény az egyéni jegyek árából CanoeRaft-Dunajec: 25% kedvezmény min. 6 tagú csoport
esetén, vagy 20% kedvezmény az egyéni jegyek árából, továbbá 10% kedvezmény a bicikli kölcsönzés árából, Penzión Pltník: 20% kedvezmény a szállás árából április, május, szeptember és október
hónapokban, 10% kedvezmény a szállás árából július és augusztus hónapokban. 10% kedvezmény a szálloda éttermében elfogyasztott ételek árából (italok nélkül) Grand hotel Bellevue**** - Wellness 30% kedvezmény 1 – 4 személy részére (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) a wellness centrum belépőjegy árából (medencék + szaunák, 15.00 – 21.00 óráig), vagy a whirpool belépőjegy árából (medencék
+ whirpool, 8.00 – 15.00 óráig), 2016.12. 24 – 31 és 2017.12.24 – 31 időszak kivételével, mely időszakban a betétlap nem érvényes Vital ISIS Paradise v hoteli Plejsy*** - a betétlap egy 2 órára érvényes
belépőjegy megvásárlása esetén, egy további személy 2 órás ingyen belépését teszi lehetővé Wellness Jasná v hoteli Mikulášska chata**** - a betétlap egy 2 órára érvényes belépőjegy megvásárlása
esetén, egy további személy 2 órás ingyen belépését teszi lehetővé Balneoterapia + saunový svet v hoteli Repiská*** - a betétlap egy 3 órára érvényes belépőjegy megvásárlása esetén, egy további
személy 3 órás ingyen belépését teszi lehetővé StrachanSki centrum - 30% kedvezmény 1 – 4 személy részére (felnőtt, gyermek 15 éves korig) a 4 órás skipas jegy árából és 20% kedvezmény skikomplet és
snowkomplet kölcsönzés árából. A Strachan panzióban és Bachledka szállóban 10% kedvezmény a fogyasztás árából SKI centrum Bačova Roveň - 25 % kedvezmény (felnőtt, gyerek) az egész napos skipas
árából Ski Rejdová – szkúter kölcsönzés - 25% kedvezmény 1 – 4 személy részére a (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) hó szkúter kölcsönzés árából (foglalás a +421 911 221 446 számon) ZOO Košice – a betétlap
egy belépőjegy megvásárlása esetén (felnőtt, gyerek, diák, nyugdíjas) egy következő személy ingyen belépését teszi lehetővé a „Karácsonyi állatkert“ és „Kísértetek hete“ programra, vagy 50%
kedvezményt az OFF ROAD, az „Ápolók Hete“ vagy „Esti séta vezetővel“ alkalommal. Opálové bane Libanka - 30% kedvezmény 1 – 5 tagú csoport részére
A betétlapok által biztosított kedvezmények nem halmozhatóak és kombinálhatóak a partner társaságok egyéb kedvezményeivel.
A betétlap elvesztése esetén, sem az UMP vagy UMP SK társaságtól, sem az egyes szolgáltatóktól, semmilyen jogi, vagy más jellegű térítés nem igényelhető.
Valamennyi árjegyzék, részletesebb tájékoztatás és a felhasználás módja megtalálható a www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII honlapon, magyar és lengyel nyelven is.
Wszystkiecenniki, warunki i szczegółoweinformacjemożnaznaleźć na www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII również w językuwęgierskim i polskim.

Zasady korzystania z kuponów rabatowych Wellness VI (W6)
Aby skorzystać z rabatu należy czytelnie podpisać kupon rabatowy, wypełnić datę oraz przekazać go w kasie ośrodka. Ważność kuponów rabatowych Wellness VI (W6)jest do 31. 12. 2017.
Obowiązujące zniżki: PL Gorący Potok Szaflary - (osoba dorosła, dziecko, emeryt) wstęp gratis dla drugiej osoby do zakupionego jednego biletu całodziennego (z sauną lub bez) w kasie
Aquaticum Debrecen - bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie całodziennego biletu KOMPLEX lub KOMBINALT dla osoby dorosłej lub 50% zniżka na 2x 50 minutowy
orzeźwiający masaż Saliris Resort Egerszalók****- bilet gratis dla drugiej osoby do zakupionego w kasie ośrodka całodziennego biletu dla osoby dorosłej bez sauny. Zniżka nie obowiązuje
w soboty oraz podczas świąt węgierskich. Bogács - bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie całodziennego biletu bez sauny dla osoby dorosłej Bűkkszekfűrdő - bilet gratis dla
drugiej osoby przy zakupie w kasie całodziennego biletu bez sauny dla osoby dorosłej. Zniżka nie obowiązuje w soboty oraz podczas świąt węgierskich Sárkány – Nyírbátor - (dorosły,
dziecko,emeryt) bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie całodziennego biletu Tiszaujváros - bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie całodziennego biletu bez sauny
dla osoby dorosłej oprócz (01.05.2017 – 31.08.2017). W tym okresie obowiązuje 25% zniżka dla 1-4 osób od cen obowiązujących na całodzienne bilety dla osób dorosłych Sóstó – Nyíregyháza
- (dla 1 – 4 osób) 25% zniżki (dorosła, dziecko, emeryt) od cen obowiązujących ( z sauną przy zakupie wejściówki lub bez) Zemplén Kalandpark – Sátoraljaújhely - (dla 1 – 4 osób) - 25% zniżki
(dorosły, dziecko, emeryt) od cen obowiązujących SK Wellness hotel Patince**** – bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w hotelu całodziennego biletu do świata wodnego, lub
2-godzinny bilet do świata saun THERMAL CORVINUS Veľký Meder - bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie całodziennego biletu AQUARUTHENIA Svidník - (dorosły, dziecko,
emeryt) bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie biletu bez sauny oprócz terminów (01.07.2017 – 31.08.2017). W tym okresie obowiązuje 25% zniżka dla 1-4 osób od cen
obowiązujących Wellness Spa Bardejovské kúpele - (dorosły, dziecko, emeryt) bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie biletu 4 godzinnego (z wellness lub bez) Wellness Predná
hora - (dorosły, dziecko, emeryt) bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie w kasie biletu 3 godzinnego na „Hradny Wellness“ w dniach Pon.-Czw. Aquapark Delňa - oprócz terminów
21.12. – 31.12.2017 (dla 1 – 4 osób) - 30% zniżka (dorosły, dziecko, emeryt) od cen obowiązujących od Pn-Nd (nie dotyczy 1 godzinnego biletu) lub bilet gratis dla drugiej osoby przy zakupie
całodziennego biletu lub 4 godzinnego z sauną lub bez sauny od Pn-Pt AquaCity Poprad - (dla 1 – 4 osób) -25% zniżka (dorosły, dziecko, emeryt) od cen obowiązujących na AQUA PACKET
oprócz 24.-31.12. 2016 i 24.-31.12.2017 Thermal park Šírava - (dla 1-4 osób) - 30% (dorośli, dzieci, seniorzy) zniżki od cen obowiązujących dla biletów całodziennych lub 3-godzinnych
z Wellness lub bez. (Zniżka na bilet 3 godzinny nie obowiązuje w terminie od 1.7.- 08.31.2017) Pieniny - (dla 1-4 osób) 1.pltnícka - 25% zniżka dla grupy 12 lub więcej osób, i 20% zniżka dla
klientów indywidualnych na spływ tratwami, CanoeRaft-Dunajec: 25% zniżka dla grupy 6 lub więcej osób i 20% zniżka dla klientów indywidualnych od cen na rafting, 10% zniżka na
wynajem rowerów, Pensjonat Pltník:. 20% zniżka na zakwaterowanie w miesiącach kwiecień, maj, wrzesień, październik, 10% zniżka na zakwaterowanie w lipcu, sierpniu, 10% zniżka na
konsumpcje żywności w restauracji (bez napojów) Grand hotel Bellevue**** - Wellness - (1 – 4 osób) - 30% zniżka (dorosły, dziecko, emeryt) od cen obowiązujących do Wellness Center
(basen + świat saun od 15:00 do 21: 00) i na wstęp na basen + jacuzzi (od 8.00 do 15.00) poza terminami 24.-31.12.2016 i 24.-31.12-31.12.2017 Vital ISIS Paradise v hoteli Plejsy*** - drugi
bilet gratis do zakupionego 2- godzinnego biletu Wellness Jasná v hoteli Mikulášska chata**** - drugi bilet gratis do zakupionego 2- godzinnego biletu Balneoterapia + świat saun
w hotele Repiská*** - drugi bilet gratis do zakupionego 3- godzinnego biletu Strachan Ski centrum - (dla 1 – 4 osób) - 30% zniżka (dorośli, dzieci do lat 15) od cen obowiązujących na
4-godzinny karnet narciarski i 20% zniżka na wypożyczenie "skikomplet" oraz "snowkomplet", 15% zniżi na jazdę ratrakiem, 10% zniżka na konsumpcje w pensjonacie Strachan i w hotelu
Bachledka Ośrodek narciarski SKI Bačova Roveň - 25% zniżki (dorośli, dzieci) od cen obowiązujących na całodzienny karnet Ski Rejdová – jazda na śnieżnych skuterach - (dla 1 – 4 osób)
(rezerwacja terminu +421 911 221 446 ) 25% (dorosły, dziecko, emeryt) od obowiązujących cen ZOO Koszyce - do każdego zakupionego biletu (dorośli, dzieci, seniorzy) na Tydzień duchów
i Wigilijne Zoo, drugi bilet gratis oraz 50% zniżki na programy tematyczne Offroad jazda terenowa, Dzień z opiekunem zwierząt, Wieczorny obchód z przewodnikiem. Kopalnia opalu
Libanka - 30% zniżki od cen obowiązujących dla grupy 1-5 osób. Rabaty udzielane za pośrednictwem kuponów rabatowych nie mogą się łączyć z innymi zniżkami i rabatami naszych
partnerów.Utrata kuponów nie podlega wymianie na nowe ani nie rodzi prawa do odszkodowania od UMP, s.r.o., UMP SK, s.r.o. lub od jej partnerów.
Wszystkie cenniki, warunki i szczegółowe informacje można znaleźć na www.relaxmarket.sk/projekt WELLNESS VI (W6) / PRO FUTURO VIII również w języku słowackim, węgierskim i polskim.

