A 2019.12.31.-ig érvényes ,,onlinerelaxW8,, csekkfüzet használatának feltételei:
Az ,,onlinerelaxW8,, csekkfüzet 25 kupon lapot tartalmaz, amely az ,,onlinerelaxW8,, információs
katalógus tartozéka. A csekkfüzet a kizárólagos forgalmazónál vásárolható ill. rendelhető meg:
UMP, s.r.o. • UMP SK, s.r.o.
Popradská 68, 040 11 Košice, SLOVAKIA
Tel.: +421 (55) 640 51 75, Mobil (SK): +421 905 875 558,
(HU): +421 903 350 837, E-mail: relaxmarket@relaxmarket.sk
www.relaxmarket.sk, www.onlinerelax.sk
KÖSZÖNJÜK MINDEN SZOLGÁLTATÓNAK A SZÁMUNKRA FELKÍNÁLT KEDVEZMÉNYT,
A KORREKT EGYÜTTMŰKÖDÉST AZ ,,onlinerelaxW8,, PROJEKTEN.

,,onlinerelaxW8,, csekkfüzet
A 2019.12.31.-ig érvényes ,,onlinerelaxW8,, csekkfüzet használatának feltételei:
•az ,,onlinerelaxW8,, kupon érvényesítéskor köteles aláírni és feltüntetni a felhasználási
időpontot, valamint átadni a pénztárban vagy a recepción.
•az ,,onlinerelaxW8,, kupon átruházható, és érvényes minden szolgáltatónál.
•az ,,onlinerelaxW8,, kuponnal történő szállásfoglalás érvényes 1 szálláshelyre (szoba, apartman,
faház) az egész foglalás idejére!!!!
•az ,,onlinerelaxW8,, kuponnal történő szállásfoglalás a gyógyfürdőkben érvényes 1 fizető
személyre, korlátlan ideig étkezéssel és a csomaghoz tartozó kezelésekkel együtt!!!!
•szállásfoglaláskor szükséges szlovák, (magyar, lengyel, angol) nyelven minimálisan 1 nappal az
elfoglalás előtt rezerválni, és figyelmeztetni a személyzetet a kupón használatára.
•szállás rezerválás csak a recepción keresztül történhet a kedvezményt nyújtó szolgáltatónál
(hotel, gyógyfürdőhely).
•az ,,onlinerelaxW8,, kuponokat akár 1 szolgáltatónál is beválthatja.
•az ,,onlinerelaxW8,, kuponok kedvezményeit nem lehet összevonni, kombinálni más akciós árakkal, vagy
kedvezményekkel, amelyet a szolgáltató nyújt.
•az ,,onlinerelaxW8,, csekkfüzet elvesztése esetén, sem az UMP Kft. vagy UMP SK Kft.
társaságtól, sem az egyes szolgáltatóktól, semmilyen jogi, vagy más jellegű térítés nem igényelhető.

KEDVEZMÉNYEK:

PL
•DOLINA LEŚNICY SKI & SPA RESORT - BRENNA
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) egy további személy számára a
SPA központba (medence, pezsgőfürdő, szauna, fitness)
- egy egész napos síbérlet a SKI Doline központba (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) egy további
személy számára
- 15% kedvezmény a www.dolinalesnicy.pl oldalon történő szállásfoglalásra
•

DŁUGA POLANA - NOWY TARG / SÍKÖZPONT
- egy egész napos síbérlet egy további személy számára a pénztárnál történő vásárláskor

•

GORĄCY POTOK - SZAFLARY / TERMÁL KÖZPONT /
-

egy egész napos OPEN vagy órás jegy (korlátlan időre a szaunával vagy a nélkül), (felnőtt,

gyermek, nyugdíjas) egy további személy számára a pénztárban történő vásárláskor
•

SKI TYLICZ – SÍKÖZPONT
- 20 % kedvezmény 1 - 4 személy részére (felnőtt, gyermek 12 évig) minden síbérlet
aktuális árából 2019.01.01.-től a szezon végéig.

•

WIELKA CZANTORIA - USTROŃ / SÍKÖZPONT
- 65,- ZL az egész napos síbérlet az ,,onlinerelaxW8,, kupónnal

•

MCSiR – VÁROSI SPORT ÉS SZABADIDŐ KÖZPONT NOWY TARG
- 30% kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) az standard pulti
árakból, egyéni látogatók részére szaunával vagy a nélkül a városi uszodában - vízi világban
- 25% kedvezmény a sport objektumok foglalására NOWY TARG-ban az MCSiR-ben
(jégpálya, sportcsarnok, labdarúgó stadion )

•

HOTEL BEÁTA** MUSZYNA
- 25% kedvezmény a pulti árakból (szoba/éj) belépéssel a wellnessbe ( 2x szauna,
termál medence, hullámmedence, vízsugarak + belépés a KLIMEK auqaparkba a hotelben)
+ 10 kedvezmény az étlapról történő fogyasztásra
- 25% kedvezmény a TAVASZ-ŐSZ szállás csomagra
SGL szoba: 150 ,- Zl./éj
DBL szoba: 240 ,- Zl./éj
Az ár tartalmazza a reggelit, belépőt a Hotel Beáta Strefy relax központba + belépést a
KLIMEK auqaparkba a hotelben.
Nem érvényes: 2019.04.18 - 2019.05.05 között
- 25% kedvezmény TÉL-NYÁR szállás csomagra
SGL szoba: 180 ,- Zl./éj
DBL szoba: 270 ,- Zl./éj
Az ár tartalmazza a reggelit, belépőt a Hotel Beáta Strefy relax központba + belépést a
KLIMEK auqaparkba a hotelben.
Nem érvényes: 2018.12.22 - 2019.02.20. és 2019.06.30. - 08.31. között.

•

HOTEL WIERCHOMLA SKI & SPA RESORT**** V WIERCHOMLI MALEJ
- egy egész napos Pakiet Aqua (szaunák, jacuzzi, medence) ingyen belépő (felnőtt,
gyermek, nyugdíjas) egy további személy számára a SPA recepcióján történő vásárláskor
SZÁLLÁS
- 35,-€ fő/éj 2-ágyas standard szobában reggelivel, félpanzióval, belépővel a
wellnessbe és medencébe.
- 50,-€ egyedül fő/éj 2-ágyas standard szobában reggelivel, félpanzióval, belépővel
a wellnessbe és medencébe.
A szállás árában nincs a klimatizáció használati díj - 2,10 Zl fő/éj
- A kedvezmény érvényes: 2018.09.01. – 2018.11.30. és 2019.04.01. – 2019.11.30. között

•

HOTEL MAZOWSZE MEDI SPA**** - USTROŃ
- Egy 3 órás ingyen belépő (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) egy további személy számára
a szálloda recepcióján történő vásárláskor a Strefy wellnessbe: (fedett medence, sós szauna,
jacuzzi, beltéri SIENNA és VIRGINIA, szabadtéri HOT SPRING, száraz-, infra- és gőzszauna)
SZÁLLÁS:

- 15% kedvezmény a standard szobák árából
- 20% kedvezmény a következő csomag árakból: Rehabilitációs üdülés, Hátfájás kezelés,
és egy újdonság A test biológiai helyreállítása
A kedvezmény nem érvényes: 2018.12.20 - 2019.01.03 és 2019.04.18.-23. között.

HOTEL ZYWIECKI MEDICAL SPA & SPORT - PRZYŁĘKÓW
- 25% kedvezmény a weboldalon feltüntetett minden csomag ajánlatra a hotel
recepcióján történő vásárláskor a szerződés ideje alatt
- 25% kedvezmény 1 - 4 személy részére a wellness központba
- 25% kedvezmény 1 - 4 személy részére a síbérletből

•

KOMPLEKS ZAGROŃ ISTEBNA
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) az OLZA vízi
parkba egy további személy számára
A kedvezmény nem érvényes 2019 január és februárban
SZÁLLÁS:
- 310,-Zl fő/éj, 250,- Zl gyermek 4. -12. év között
A foglalás árában: 2 éjszaka reggelivel, félpanzióval, korlátlan belépés az OLZA vízi parkba
+ 10% kedvezmény a SPA kezelésekre
A kedvezmény nem érvényes: 2018.11.09.-11., 2018.12.20. – 2019.03.10.,
2019.04.19.-05.05., 2019.06.19.-23., 2019.08.14.-18., 2019.11.09.-11., 2019.12.20.-31.

•

•

-

•

POLSKIE TATRY, S.A. - ZAKOPANÉ
PENSJONATY Dolina BIALEGO – Pensjonat Bialy Potok, Pensjonat Telimena , Villa
Pan Tadeusz
15% kedvezmény a weboldalon történő foglaláskor www.dolinabialego.pl/oferty-specialne
(feltüntetni a ,,onlinerelaxW8,, kedvezmény)
A szállás árában:
éj/büfé reggeli, belépő a relax központba (medence, szauna, jacuzzi, mini fitness, free
parking, free wifi, szórakozás, gyermekmegőrző...
belépés a Strefy bazsenów Aquapark Zakopanéban:
2-7 éjtől – egy -2-órás belépő/fő
7 éj felett – korlátlan belépő/fő
PENSJONATY Antalówka – Pensjonat Antalówka I a Antalówka II
15% kedvezmény a weboldalon történő foglaláskor www.antalowka-zakopane.pl
(feltüntetni a ,,onlinerelaxW8,, kedvezmény)
A szállás árában:
éj/büfé reggeli, belépő a pihenés központba (medence, szauna, jacuzzi, mini fitness, free
parking, free wifi, szórakozás, gyermekmegőrző…)
belépés a Strefy bazsenów Aquapark Zakopanéban:
2 éj felett korlátlan belépés

PENSJONAT POD TATRAMI - SZAFLARY
- 20% kedvezmény minden szállásra a Pensjonat pod Tatrami weboldalon történő
foglaláskor https://podtatrami.com.pl/ (feltüntetni a ,,onlinerelaxW8,, kedvezmény)
- A kedvezmény érvényes: 2018.09.01 - 2018.12.21., 2019.03.01. - 04.18.,
2019.04.23.-12.19.,

HU
• ANDRÁSSY REZIDENCIA***** TARCAL
- egy egész napos ingyen belépő egy további személy számára a Wellness Spa-ba a recepción
történő vásárláskor, hétfőtől csütörtökig,
- 50% kedvezmény 2x 30-perces Manager masszázs árából
- 15 % kedvezmény a fogyasztás árából a Wellness Spa használatakor
- 10 % kedvezmény a hotel weboldalán hirdetett “Szállás reggelivel és vacsorával” ajánlat aktuális
áraiból.
• ÁRPÁD FÜRDŐ SZÉKESFEHÉRVÁR
- egy egész napos ingyen belépő egy további személy számára a pénztárban történő vásárláskor,
benne a szauna programokkal
•

AQUATICUM DEBRECEN
- egy egész napos KOMPLEX ingyen belépő egy további személy számára a pénztárban
történő vásárláskor

• AQUASZIGET ESZTERGOM ÉLMÉNYFÜRDŐ
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt, diák, nyugdíjas) egy további személy számára a
pénztárban történő vásárláskor
•

BEREKFÜRDŐI GYÓGY ÉS STRANDFÜRDŐ
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt) egy további személy számára a pénztárban történő
vásárláskor, szauna nélkül
- A kemping szolgáltatások árából, min. 3 éjszaka igénybe vételével 20% kedvezmény, ez
tartalmazza az ingyenes belépőt a fürdőbe.

• BOGÁCSI THERMÁLFÜRDŐ
- egy egész napos ingyen belépő egy további személy számára a pénztárban történő
vásárláskor, szauna nélkül
• DEMJÉN TERMÁLTÓ
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt) egy további személy számára a pénztárban történő
vásárláskor, szauna nélkül. Az 1+1 kedvezmény nem érvényes 2019.05.01.-2019.08.31. között,
ekkor érvényes a 25% kedvezmény 1-4 személy részére a pénztári árakból.
• DOHÁNY VIDÁMPARK - BALATONLELLE
- egy egész napos ingyen belépő egy további személy számára a pénztárban történő vásárláskor
• HUNGAROSPA - HAJDÚSZOBOSZLÓ
- egy egész napos ingyen GOLD kártya egy további személy számára a GOLD kártya
pénztárban történő vásárlásakor, érvényes 2019.06.15. - 2019.08.31. között.
• NAGYKÁTAI GYÓGYFÜRDŐ ÉS STRAND
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt) egy további személy számára a Fürdő ház pénztárában

történő vásárláskor, szauna nélkül és 50% kedvezmény 2x 30-perces svéd masszázsra a Fürdő
házban
• NYÍREGYHÁZA - SÓSTÓFÜRDŐ
- 25 % kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) részére az aktuális árakból,
szaunával vagy a nélkül. A szauna kedvezmény csak a belépés pillanatában vásárláskor
érvényes
- 20 % kedvezmény a szállásra reggelivel és belépővel a Fürdő ház aquaparkba
•

SALIRIS RESORT SPA & GYÓGY - ÉS TERMÁLFÜRDŐ ***** EGERSZALÓK
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt) egy további személy számára a pénztárban történő
vásárláskor, szaunával vagy a nélkül. Nem érvényes: 2018.09.30.-10.06. között, és MO állami
ünnepein: 2018.10.22.-23., 2018.11.01.-02., 2018.12.24.-26. és 31.-én. A 2019-re nem érvényes
időpontok a www.onelinerelax.sk oldalon találhatók.
- kedvezményes parkolás a parkolójegy felmutatásával a pénztárban.

• SÁRKÁNY WELLNESS & GYÓGYFÜRDŐ - NYÍRBÁTOR
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) egy további személy számára a
pénztárban történő vásárláskor, szauna nélkül
- 20% kedvezmény az apartmanok szállás díjából, mely nem érvényes 2019.06.15. 2019.08.31. között.
•

SZILVA TERMÁL ÉS WELLNESSFÜRDŐ -VÁSÁROSNAMÉNY
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt, gyermek 6-14, diák, nyugdíjas) egy további személy
számára a pénztárban történő vásárláskor, szaunával vagy a nélkül

• THERMAL STRAND ÉS GYÓGYFÜRDŐ TISZAFÜRED
- egy egész napos ingyen belépő egy további személy számára a pénztárban történő
vásárláskor, szauna nélkül
- 20% kedvezmény szállásra a kempingben lakókocsival, vagy a Gólyafészekben min. 3 éjszaka
foglalás után 1 éjszaka ingyen
• TISZAÚJVÁROSI GYÓGY ÉS STRANDFÜRDŐ
- egy egész napos ingyen belépő egy további személy számára a pénztárban történő vásárláskor,
szauna nélkül ami nem érvényes 2019.05.01. és 2019.08.31. között. Ebben az időszakban
érvényes a 25 % kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt) részére az aktuális árakból
•

ZEMPLÉN KALANDPARK - SÁTORALJAÚJHELY
- 25 % kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) részére az aktuális árakból a
pénztárban történő vásárláskor

•

KALANDPARK - LILLAFÜRED
- 25 % kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) részére az aktuális árakból a
pénztárban történő vásárláskor

•

DUNA RELAX & EVENT HOTEL - RÁCKEVE
- 15% kedvezmény a szálloda honlapján www.wellnesshotel.hu meghirdetett csomag
ajánlatokból

•

OXIGÉN HOTEL**** SUPERIOR FAMILY & SPA - NOSZVAJ
- 15% kedvezmény a szálloda honlapján www.oxigenhotel.hu meghirdetett csomag ajánlatokból

• TÜNDÉRKERT HOTEL*** ÉS RENDEZVÉNY KÖZPONT - NOSZVAJ
- 15% kedvezmény a szálloda honlapján www.tunderkerthotel.hu meghirdetett csomag
ajánlatokból

SK
•

SNOWLAND VALČIANSKA DOLINA - VALČA
- 30% kedvezmény az egész napos síbérletre 1 - 4 személy részére az aktuális nem
kedvezményezett árakból 2018.12.25 - 2019.03.31. között.
- 30% kedvezmény az esti síbérletre 1 - 4 személy részére az aktuális nem kedvezményezett
árakból 2018.12.25 - 2019.03.31. között.
- 20% kedvezmény 1 - 4 személy részére a teljes fogyasztás árából a Humno étteremben
2018.09.01.-2019.12.31. között
- 20% kedvezmény a Penzión pod Pivnicou és a Perún panziókban az aktuális szállás árakból
(szoba, apartman), amely nem érvényes 2018.12.25.-2019.01.07. között és 2019-ben febr.01.-04.,
márc.04.-08., ápr.01.-03., ápr.-18.-23., dec.23.-31. között

• SKI ZUBEREC - JANOVKY
- 25%kedvezmény a síbérletre 1 - 4 személy részére az aktuális árakból (felnőtt, gyermek)
• WELLNESS HOTEL PATINCE****
- egy egész napos ingyen belépő egy további személy számára a szállodában történő vásárláskor
a medencék világába, vagy a 2-órás belépőhöz a szaunák világába

• THERMAL CORVINUS - VEĽKÝ MEDER
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt) egy további személy számára a pénztárban történő
vásárláskor

• AQUARUTHENIA - SVIDNÍK
- egy egész napos ingyen belépő (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) egy további személy számára a
pénztárban történő vásárláskor, szauna nélkül. Nem érvényes 2019.07.01.-2019.08.31. között,
ekkor érvényes a 25 % kedvezmény 1 - 4 személy részére az aktuális árakból

•

BARDEJOVSKÉ KÚPELE
- 20% kedvezmény fő idényen kívül vagy 15% kedvezmény fő idényben a
SENIOR/STANDARD, WELLNESS RELAX és HARMONY csomag ajánlatokból, egyéni üdülők
részére

• WELLNESS SPA Bardejovské kúpele
- egy 4-órás ingyen belépő (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) egy további személy számára a
pénztárban történő vásárláskor, szaunával vagy a nélkül

• AQUACITY - POPRAD
- 25 % kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) részére az aktuális árakból a
AQUA PACKET jegyre, amely 2018.12.24.-31. és 2019.12.24.-31. között nem érvényes

• THERMAL PARK ŠÍRAVA
- 30% kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) részére az egész napos vagy 3-

órás belépőre az aktuális árakból, mely nem érvényes 2019.07.01.-2019.08.31. között. Ekkor a
kedvezmény csak az egész napos belépőkre érvényes.

•
-

•
-

•

HOTEL THERMAL ŠÍRAVA SPA RESORT****
15% kedvezmény az aktuális szállás ajánlatokból
- 15% kedvezmény a szálloda honlapján www.thermalsirava.sk meghirdetett csomag
ajánlatokból a SENIOR POBYT és OZDRAVNÝ POBYT kívül. Az árban korlátlan belépés a
Thermal park Šírava-ba

HOTEL ZELENÁ LAGÚNA **** - DOMAŠA / DOBRÁ
15% kedvezmény az aktuális szállás ajánlatokból, min. 2 éj/szoba, apartman
- 30% kedvezmény 1 - 4 személy részére az egész napos belépőre a medencék és wellness
világába az aktuális árakból

HOTEL PLEJSY - KROMPACHY
- 30,-€ éj/fő standard szoba félpanzióval és belépővel a Plejsy SPA & Paradise-be
2018.09.01.-2018.12.23.-ig
- 35,-€ éj/fő standard szoba félpanzióval és belépővel a Plejsy SPA & Paradise-be
2019.01.07.-2019.03.11.-ig
- 33,-€ éj/fő standard szoba félpanzióval és belépővel a Plejsy SPA & Paradise-be
2019.03.12.-2019.12.23.-ig
•

•

VITAL ISIS PARADISE V HOTELI PLEJSY***

egy 2-órás ingyen belépő egy további személy számára a szaunák világába

GRAND HOTEL BELLEVUE**** - NOVÝ SMOKOVEC
15% kedvezmény a szálloda honlapján https://www.hotelbellevue.sk/vyhodne-ponuky/
meghirdetett csomag ajánlatokból. A 15% kedvezmény nem kombinálható más
kedvezményekkel, csak a szállásra vonatkozik. Nem vonatkozik a kötelező és egyébb pótdíjakra
minden további éjszakára, a gyermek és felnőttek átalánydíjra, valamint helyi adóra
- 30% kedvezmény 1 - 4 személy (felnőtt, gyermek, nyugdíjas) részére az aktuális
belépőjegyek árából a wellness központba (medence+szaunák 15:00-tól 21:00-ig) a
(medence+whirpool 08:00-tól 15:00-ig). Nem érvényes 2018.12.24.-2019.01.08. és 2019.12.24.2019.12.31. között

•
-

KÚPELE DUDINCE
15% kedvezmény a Medical Gold, Medical Mini, Medical Platinum csomag ajánlatokból

•

KÚPELE BRUSNO
15% kedvezmény a Liečebný-, Relax-, Relax Plus-, Senior-, Ozdravovací mini-, Pobyt pre
dvoch-, Víkendový Pobyt csomag ajánlatokból, az akciós csomagokon kívül

•

PIENINY – ČERVENÝ KLÁŠTOR (1 - 4 személy/kupón)

• 1.PLTNÍCKA
- 25% kedvezmény 12 és több fős csoportnak vagy 20% kedvezmény egyének részére a

tutajozás árából

• CanoeRaft-Dunajec
- 25% kedvezmény 6 és több fős csoportnak vagy 20% kedvezmény egyének részére a
rafting árából és 10% kedvezmény kerékpár kölcsönzésre

• Penzión Pltník
-

20% kedvezmény a szállás árából ápr., máj, sept., okt. hónapokban, 10% kedvezmény a
szállás árából július és augusztusban, 10% kedvezmény a fogyasztás (ital nélkül) árából az
étteremben

