
Kuuroord - Wellness Diamant

We verwelkomen u met een drankje en verschaffen alle uitleg over ons resort.

Vol pension met keuze uit 5 gerechten

Accomodatie in single /22 m2/,double rooms /32 m2/ of suite /58 m2/, Presidentiële suite /190 m2/

Kamers met badjas,handdoeken, tel., SAT TV, bad en of douche, WC, WIFI, radio, frigo, balkon, hotelsafe

3 behandelingen per dag (uitgezonderd op Zondag)

Vrije toegang tot het zwembad (indoor 16x8 M. outdoor – in zomerseizoen 25x12 M)

“Sauna World” vrije ingang voor 2 maal 3 uren per persoon/week)

Medische check-up

Echocardiologie, hartonderzoek en labo onderzoek volgens de aanbeveling van de arts

Fitness (uitgezonderd op Zondag)

Vrijdagavond = filmavond

Bibliotheek

Nudistenstrand /Zomerseizoen/

Non-stop  voor medische
noodgevallen

Dudince ligt op 1.360 km van Brussel. Het is ook mogelijk om het vliegtuig te nemen naar
Wenen (220 km), Bratislava (170 km) of Budapest (90 km). Wij bieden onze eigen taxidient aan.

Hoe is het kuuroord te bereiken

Vanaf 3 de
persoon -30%

Inbegrepen: Transferkosten heen en terug

Tips voor trips

Banská Štiavnica (30 km) (UNESCO)
Banská Bystrica (80 km) - Budapest (90 km) - Zvolen (55 km)
Restaurant “Starý hostinec” in Svätý Anton (35 km)
Prachtig kasteel in Svätý  Anton (35 km)
Bezoek aan wijnkelders in de streek
De watervallen en de kalvaria in Banská Štiavnica (41 km)
Kasteel van Topoľčianky (65 km)
Burcht van Modrý Kameň (50 km)
Slovaaks paradijs voor prachtige wandelingen (230 km)

Belangrijke data

Tarieven en voorwaarden

www.slovakije.org

Termijn:    Single room   Double room

15.01. - 28.04.2012

30.09. – 08.12.2012   70,- € pp/ nacht 63,- € pp/ nacht

29.04. - 29.09./ zomer seizoen    77,- € pp/ nacht 70,- € pp/ nacht

Kasteelfeesten in Levice (34 km ) 3 de week van juni
Country festival in het Amfitheater van Dudince begin juli
3 daags Folk festival Detva (75 km ) 2 de week van juli
The Hont Parade in Hrušov (30 km) eind augustus
Wijnfeesten in Modra en Pezinok (150 km) eind september

Bezoek onze website voor andere festiviteiten en meer info

Wenen  110 €
Budapest 78 €
Bratislava 80 €
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Gemeentebelasting + 1 €/nacht/pers.

SLOVTHERMAE, Kúpele Diamant Dudince, š. p.
Kúpeľná 107, 962 71 Dudince ‐ Slovakije

Tel: +421 45 5502 111 Fax: +421 45 5583 418
www.diamant.sk  | diamant@diamant.sk

Reservatie en inlichtingen diamant@slovakije.org



Geneeskrachtige bronnen Verwenparadijs in SlovakijeGenieten en onthaasten

Kuuroord - Wellness Diamant *** in Dudince is het meest recente
medische kuuroord in Slovakije en is gelegen in een regio Hont in het zuiden
van de Slovaakse republiek.Deze regio staat bekend om zijn wijngaarden en
prachtige landschappen. Het is er zeer schoon, want er is geen industriële
vervuiling. Het kuuroord is omgeven door heuvels wat zorgt voor een micro
klimaat. De unieke samenstelling en waardevolle eigenschappen van dit
zeldzame balneologische mineraalwater is enkel vergelijkbaar met dat van
Vichy in Frankrijk en in Japan. Dit water is uiterst  geschikt voor de
behandeling van cardiovasculaire aandoeningen, spierproblemen en
zenuwstelsel. Het minerale water is uniek omdat dit het enige is in Europa die
kooldioxide en waterstofsulfide bevat. Dudince was in het verleden, dé
favoriete plek van de Hongaarse koning Matthias, en de vrouw van Franz
Joseph I, Elizabeth.

Heilzame werking  na operatie

Bloeddruk verlagend

Regelt de menstruatiecyclus

Rimpelwerende werking

Verjongingskuur

Reumatische aandoeningen

Vermindert cellulitis


