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ZA ZDRAVÍMZA ZDRAVÍM
K SUSEDOMK SUSEDOM

RADÓNOVÁ KÚPEĽ

Unikátna liečba pohybového aparátu kúpeľmi v radónovej 

vode. Účinnosť tejto liečby ročne vyskúša zhruba 20 000 

hostí z celého sveta. Väčšina hostí sa do našich kúpeľov 

opakovane vracia. Desiaty, dvadsiaty aj tridsiaty pobyt 

v kúpeľoch Jáchymov nie je výnimkou, rekordmanom je 

potom klient, ktorý nás navštívil päťdesiatkrát. Vďaka tomu 

môžeme povedať, že svojich hostí dokonale poznáme a oni 

zase poznajú nás. Poznajte nás tiež a veríme, že aj Vy 

sa k nám budete radi vracať. Jáchymovské kúpele ponúkajú 

unikátnu liečbu pohybového aparátu za pomoci radónovej 

vody.
Ceny sú uvedené v EUR (na osobu a deň s polpenziou).

V období Vianoc a Silvestra účtujeme príplatok za doplnkové služby.

INTENZÍVNA RADÓNOVÁ KÚRA INTENZÍVNA RADÓNOVÁ KÚRA

JÁCHYMOV

PRAHA

BRNO

KARLOVY
VARY

1/1 jednolôžková izba, 1/2 dvojlôžková izba

POBYTY

Program zahŕňa:
ubytovanie s plnou penziou | 
vstupné kontrolné a výstupné lekárske vyšetrenie vrátane | 

   lekárskej správy
zostavenie individuálneho liečebného programu podľa | 

   zdravotného stavu pacienta
laboratórne vyšetrenie (krvný obraz, glykémia, vyšetrenie| 

   kyseliny močovej)
v priemere 28 liečebných procedúr týždenne | 

   (z toho 6 radónových kúpelí), individuálne procedúry 
   (výkony fyzioterapie a masáže) majú stanovený 
   čiastočný týždenný limit

kúpeľný poplatok | 

INTENZÍVNE LIEČENIE

od 21 nocí

program s intenzívnou lekárskou starostlivosťou

procedúry na mieru

radónové kúpele

v priemere 4 liečebné procedúry denne

profesionálna starostlivosť fyzioterapeuta

kontrolná konzultácia s lekárom v priebehu pobytu

BONUS

Vstup do Aquacentra Agricola (bazén a sauna 90 min.) 
a soľnej jaskyne (45 min.) 1x za pobyt ZADARMO



ÚČINKY
POBYTY

Program zahŕňa:
ubytovanie s plnou penziou | 
vstupné lekárske vyšetrenie| 
zostavenie individuálneho liečebného programu| 
výstupné lekárske vyšetrenie vrátane lekárskej správy| 
laboratórne vyšetrenie (krvný obraz, glykémia, | 

    vyšetrenie kyseliny močovej)
v priemere 21 liečebných procedúr týždenne | 

   (z toho 6 radónových kúpelí), individuálne procedúry 
   (výkony fyzioterapie a masáže) majú stanovený 
   čiastočný týždenný limit

kúpeľný poplatok| 

Program zahŕňa:
 ubytovanie s plnou penziou| 
 konzultácie lekára k definovaniu liečebného plánu| 
 laboratórne vyšetrenie (krvný obraz, glykémia, vyšetrenie| 

   kyseliny močovej)
 v priemere 14 liečebných procedúr týždenne, z toho | 

   6 radónových kúpelí a 8 ďalších procedúr 
 kúpeľný poplatok| 

LIEČENIE POMÁHA... TRADIČNÁ JÁCHYMOVSKÁ KÚRA ZÁKLADNÁ RADÓNOVÁ KÚRA

Všetky pobyty začínajú v deň príchodu obedom 

a končia v deň odchodu raňajkami.

Vstup do Aquacentra Agricola 
(bazén a sauna 90 min.) 
a soľnej jaskyne (45 min.)
1x za pobyt ZADARMO

BONUS

...a budete sa k nám radi vracať.

1/1 jednolôžková izba, 1/2 dvojlôžková izba

1/1 jednolôžková izba, 1/2 dvojlôžková izba

Ceny sú uvedené v EUR (na osobu a deň s plnou penziou), v období 

Vianoc a Silvestra účtujeme príplatok za doplnkové služby.
Podrobné informácie získate
vo vašej zdravotnej poisťovni.

KOMPLEXNÉ LIEČENIE

od 13 nocí

program garantovaný lekárom

procedúry na mieru

radónové kúpele

v priemere 3 liečebné procedúry denne

REGENERÁCIA A PREVENCIA

od 13 nocí

program garantovaný lekárom

procedúry na mieru

radonóvé kúpele

v premiere 2 liečebné procedúry denne

Poistencom 
zdravotnej poisťovne 

Dôvera a VšZP 

poskytujeme 20% zľavu 

na liečebné pobyty.

Poistencom 
zdravotnej poisťovne 

Dôvera a VšZP 

poskytujeme 20% zľavu 

na liečebné pobyty.

BONUS

LIEČIVÁ ENERGIA Z VNÚTRA ZEME

Radón, respektíve izotop radónu 222, je chemicky inertný 

plyn, ktorý vyviera v krušnohorských hlbinách a rozpúšťa sa 

v podzemných prameňoch. Je zdrojom mäkkého ionizu-

júceho žiarenia alfa. Takto obohatenú vodu čerpajú kúpele 

z bane Svornost do svojich balneoprevádzok.

Pri radónovej kúpeli je telesný povrch vystavený energe-

tickej sprche radónových alfa častíc. Spúšťa sa tak reťazec 

fyziologických reakcií, ktoré napomáhajú regenerácii 

buniek, urýchľujú hojenie a potláčujú zápalové procesy.

Radónová terapia sa uskutočňuje pomocou radónových 

kúpeľov o teplote 35-37 °C s terapeuticky ideálnou kon-

centráciou radónu 4-5 kBq/ liter. Takto sa vzácny plyn 

vstrebáva kožou do tela. Aby váš organizmus stačil na 

liečbu zareagovať a naštartovať regeneračné  procesy, je 

treba absolvovať minimálne 10 kúpeľov. Po poslednom 

kúpeli však regenerácia nekončí, ale naopak, pokračuje 

ďalších štyri až šesť týždňov.

A ako dlho vám načerpaná energia pomôže od bolesti? 

Niekomu aj dlhšie ako 8 mesiacov. Vo väčšine prípadov tiež 

výrazne poklesne spotreba analgetík, či iných liekov.

Viete, že...?
Ochorenie vášho pohybového aparátu môžete liečiť v pr-

vých radónových kúpeľoch vo svete za podpory svojej 

zdravotnej poisťovne. Na základe schváleného Návrhu na 

kúpeľnú liečbu skupiny B objednáte pobyt, uhradíte 

celkové náklady na ubytovanie, stravu i liečenie. Na 

základe predloženého dokladu vám ZP uhradí sumu za 

liečenie vo výške „bežnej“ liečby na Slovensku. 
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