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V Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT**** máme veľký poklad vo forme
geotermálnej vody. Ukrýva v sebe liečivé účinky, pomáha nášmu fyzickému
i duševnému zdraviu. O to viac, ak sa spojí so slovíčkom wellness.
Voda v termálnych bazénoch Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT**** je v zmysle
požiadaviek vyhlášky 100/2006 Z.z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky veľmi vysoko mineralizovaná, neutrálna (pH 6,9-7,1) a čerpaná
z hlbín zeme pri ideálnej teplote, ktorá je totožná s teplotou ľudského tela.
Vďaka energii zeme dosahuje vysokú teplotu, čo ju robí termálnou.
V zmysle Balneoterapeutického posudku (r. 2014) ide o termálnu
vodu sírnu, chloridovo-sodného typu so zvýšeným obsahom:


farmakologicky významných iónov: sodík, hydrogénuhličitany, chloridy, jód
 výživno-fyziologických prvkov a zlúčenín: ﬂuoridy, bór, lítium

Termálna voda sa využíva predovšetkým pri svalových, kožný a reumatických
ochoreniach. Tiež je vhodná ako prostriedok relaxácie a prehriatia celého organizmu.
Chemické zloženie
vody vo vrte GTH-1
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Najlepším príkladom filozofie Sanitas Per Aqua (SPA), čo znamená uzdravovanie vodou, je práve využívanie
moci vody čerpanej z hlbín zeme. Ak aj vy patríte k ľuďom, ktorí milujú vodu, potom ste na tom správnom mieste.
Odporúčame vám napríklad náš kúpeľ s aromatickými soľami, ktorý je dokonalým spojením liečby a relaxu.

To, čo nás robí výnimočnými je čistota vody v našich bazénoch. Na ich výstavbu sme použili
nehrdzavejúcu oceľ najvyššej akosti, ktorá sa v súčasnosti považuje za najkvalitnejší materiál
na výrobu bazénov. Dbáme o to, aby merané hodnoty škodlivých mikroorganizmov boli nulové,
čomu napomáha práve hladký povrch antikorových bazénov. Nato, aby sme zachovali čistotu vody
v bazénoch, využívame tiež jedinečný systém úpravy vody. Používame jednu z najmodernejších
technológii, pri ktorej sa vyrába ultra čistý roztok chlórnanu sodného z obyčajnej kuchynskej soli.

Preto u nás nezažijete prenikavý zápach chlóru a voda vám nebude dráždiť ani oči ani pokožku.
Aby sme zachovali tento stav čistoty, voda v našich bazénoch necirkuluje, ale je prietočná.
Bazény sa pravidelne každú noc vypúšťajú a ráno fyzicky čistia od nánosov minerálov.

UZDRAVOVANIE VODOU

Myšlienka vytvorenia termálneho komplexu sa zrodila v roku 2012 a od samého začiatku sa zakladala
na prispôsobení novovytvoreného objektu v prírodnom teréne. Investorom záležalo na unikátnom spojení
moderného dizajnu s lokálnymi tradíciami na úpätí Vihorlatských vrchov, pri brehu vodnej nádrže Zemplínska šírava.

KOMFORTNÝ ODDYCH V OBJATÍ ZEMPLÍNA

Oblasť sa môže pýšiť využitím geotermálnej vody, o ktorej už v 18. storočí vedeli naši
predkovia a využívali ju na liečbu kožných a reumatických ochorení v neďalekých kúpeľoch.

Žijeme v spoločnosti, ktorej tempo je rýchle a to, aby sme sa tomuto tempu
prispôsobili sa od nás vyžaduje vo všetkých oblastiach. Popri každodenných
stresových situáciách potrebujeme nájsť niečo, čo nás dostane
do rovnováhy. Tým je práve wellness. Wellness v sebe spája svet zdravia
a svet relaxácie. Je to to, čo robíme každý deň, s cieľom dosiahnuť mentálnu,
fyzickú a duševnú rovováhu. Wellness je životný štýl.
V Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT sa snažíme o hľadanie životného štýlu
s lokálnou tradíciou. Objavujeme ju v rastlinách, v tradičných produktoch,
ale najmä v našich ľuďoch. Zákaznícka starostlivosť, skvelé ruky terapeuta,
personalizované menu a bezchybné spa prostredie závisí najmä od našich
zamestnancov, ktorí sa srdcom zúčastňujú na starostlivosti o vás. Dôraz
kladieme aj na pôsobenie vôní v spojení s relaxačnou hudbou.
Najväčším spa lifestylovým trendom medzi dvojicami je si užívať spa
pobyty v kúpeľoch. Sú tak súčasťou množstva ponúk romantických balíčkov.

WELLNESS AKO TRADIČNÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

KONGRES
& EVENT

Sauna a jacuzzi počas školenia? Obchodné rozhovory v termálnom bazéne?
Toto je odpoveď pre podnikateľov, ktorí intenzívne hľadajú zaujímavé miesta na stretnutie
a kreatívne nápady pre oživenie svojich pracovných schôdzok.

Na vašu žiadosť pripravíme prestávku na kávu, občerstvenie, obed, večeru, banket a nápojové menu
podľa preferencií našich hostí. Náš šéfkuchár uspokojí najnáročnejších gurmánov.
Okrem toho, pre obohatenie programu stretnutí ponúkame organizácie ďalších atrakcií, ako napríklad
hudobné večery, ochutnávky regionálnych vín, súkromné saunové rituály, aktívne formy zábavy,
organizované výlety za krásami prírodného bohatstva a UNESCO pamiatok a mnoho ďalších.

HOTEL

JUNIOR ROOM

komfortná dvojlôžková izba

SUPERIOR ROOM

moderná, priestranná a pohodlná izba

TWIN ROOM

prepojením junior room a superior room
vzniká ideálne bývanie pre rodiny s deťmi

PANORAMA SUITE

apartmán s výhľadom na vodnú hladinu

SAUNA SUITE

apartmán s dokonalým súkromím a saunou

SPA SUITE

apartmán s vírivkou

Kapacita hotela je 100 lôžok. K dispozícii je 37 dvojlôžkových izieb s možnosťou prístelky.
Pohodlie a pokoj sú u nás na prvom mieste. Elegantné dvojlôžkové izby a luxusné
apartmány vám sprostredkujú pocit príjemnej atmosféry domova. V komfortne zariadených
klimatizovaných izbách ponúkame kávový a čajový servis, minibar, neobmedzený bezplatný
prístup na wifi a zapožičanie župana. Ako bonus ubytovaným hosťom poskytujeme
celedenný vstup do Vodného sveta a Wellness.

WELLNESS

Dokonalosť komplexu dotvára oáza oddychu, v ktorej čas stráca svoj význam a vaša predstava
o relaxe sa rozplynie v harmónii pokoja. Ponorte sa do vodného a saunového sveta, kde na vás
čaká množstvo neodolateľných masáži a procedúr pre zlepšenie vášho zdravia. Načerpáte nové sily
v aromatickom parnom kúpeli a váš životný štýl sa zmení na snahu o dokonalosť.
Pre rekreantov vyhľadávajúcich komfort, pokojné a tiché prostredie, máme k dispozícii tichú zónu
vo Wellness centre a pre milovníkov kávy zase Wellness bar na pavlači, s výhľadom na vlnový
bazén. S nami neustále posilňujete perspektívu žiť dobrý a plnohodnotný život.

WELLNESS

VODNÝ
SVET

Termálny bazén

Masážny bazén

Relaxačný bazén

Šmýkačky

Detský bazén

Oddychový bazén

Vlnový bazén

Vychutnajte si vodný živel vo všetkých podobách a doprajte si odstup od každodenných
starostí. Vyberte si svoju masážnu trysku a odhaľte jej blahodárne účinky. Zábavu si užijete
na šmýkačkách a zároveň vás uchváti divoká rieka, hojdací záliv či simulácia morského vlnenia.

SAUNOVÝ
SVET

Vydajte sa na cestu absolútnej relaxácie vzďaľujúcej sa od zhonu, ktorá
zaručuje kompletný presun tela i mysle do tých najvzdialenejších miest.
Navštívte niektorú zo sáun, ktorá pochádza z bohatej tradície severských národov,
a okrem skvelého pocitu si posilnite váš imunitný systém. Stačí jeden krok
a ocitnete sa v oddychovo – relaxačnej zóne, kde zažijete tie najlepšie saunové rituály.

Na obnovu Vašich fyzických i duševných síl
ponúkame široké spektrum masáži a procedúr:

Vyberte si z pestrej ponuky
najmodernejších sáun:

Klasická masáž
Masáž lávovými kameňmi
Čokoládová masáž
Tecar terapia
Thermal Spa antiaging
Jadeitová masážna posteľ
Bambusová masáž
Breussová masáž chrbta
Havajská masáž Lomi Lomi
Masky a zábaly
Vaňový kúpeľ

Fínska sauna
Parná sauna
Infra sauna
Bylinková sauna
Vírivá vaňa
Ochladzovací kúpeľ

Zemplínsky región ponúka množstvo
atraktívnych lokalít a historických zaujímavostí:

TIPY NA VÝLET

Rekreačné oblasti a turistické trasy
Pútnické chrámy a unikátne drevené kostolíky
Hrady, kaštiele, múzeá a skanzeny
Národné prírodné rezervácie
Vinohrady Tokajskej oblasti
Vodné športy rôzneho charakteru
Kaluža

Kusín
Klokočov

Vinné

SÚRADNICE GPS
48.802391, 22.002802

HUMENNÉ
Petrovce nad
Laborcom

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

SOBRANCE
MICHALOVCE

KOŠICE

Thermal ŠÍRAVA SPA RESORT
Kaluža 780
072 36 Kaluža
+421 940 600 944
info@thermalsirava.sk
www.thermalsirava.sk

