
Sauny a procedúry 
SAUNY I PROCEDURY 

SAUNAS AND tREAtmENtS

Saunovanie v Bešeňovej máte možnosť zažiť netradičným 
spôsobom. Objavte čaro saunových rituálov a načerpajte 
energiu počas aromaterapie, muzikoterapie, metličkovania 
alebo počas peelingu.
Naparzanie w Beszeniowej można przeżyć w niecodzienny sposób. Od-
kryj urok rytuałów saunowych i zaczerpnij energii podczas aromaterapii, 
muzykoterapii, miotełkowania lub podczas peelingu.
Bešeňová makes sauna relaxation simply unforgettable. Discover the 
magic of sauna rituals and recharge your batteries with aromatherapy, 
music therapy, whisking or peelings.

Objavte dokonalú harmóniu relaxu a oddychu v Bešeňovej. 
Holisticky zameraný wellness s dôrazom na starostlivosť tela, 
duše a mysle je zdrojom novej energie pre každého.
Odkryj idealną harmonię relaksu i wypoczynku w Beszeniowej. 
Holistyczny wellness z naciskiem na pielęgnację ciała, duszy i umysłu 
jest dla każdego źródłem nowej energii.
Discover a flawless harmony of relaxation and peace at Bešeňová. The 
wellness centre with a holistic approach focused on the harmony of 
body, mind and soul guarantees a new energy infusion for everybody.

Prvá najväčšia a najmodernejšia sauna na Slovensku. Jedineč-
né saunové rituály zažijete práve v nej a po skvelom divadel-
nom zážitku v saune sa následne môžete schladiť v Bešeňov-
skej jaskyni.
Pierwsza największa i najnowocześniejsza sauna na Słowacji. Właśnie w 
niej można doświadczyć wyjątkowych rytuałów saunowych, a po wspa-
niałym akcie teatralnym zaprezentowanym w saunie można schłodzić 
swoje ciało w Jaskini Beszeniowskiej.
The top-modern and biggest sauna in Slovakia offers unique sauna ritu-
als and the original cave of Bešeňová is tailored for cooling down after 
the authentic sauna shows with theatre elements. 

Saunový dóm 
ŚWIĄtYNIA SAUNY 

SAUNA tEmPLE

Harmónia 
wellneSS & Spa 

Zážitkové Saunovanie 
DOzNANIA z SAUNOWANIA 

SAUNA RItUALS

Citrusové plody ako pomaranč, limetka či citrón pozitívne 
pôsobia na ľudský organizmus, vďaka tomu, že pripomínajú 
príchod leta a môžu viesť k zníženiu úzkostí či depresií.
Owoce cytrusowe, takie jak pomarańcza, limonka i cytryna, mają 
pozytywny wpływ na organizm ludzki, ponieważ przypominają 
nadejście lata i mogą prowadzić do zmniejszenia lęku oraz depresji. 
Citrus fruits such as oranges, limes and lemons have positive 
effects on the human body and mind as they remind us of 
summer, help relieve anxiety and depression.

Svieže citruSové rituály
ŚWIEżE RYtUAłY CYtRUSOWE

REfRESHINg CItRUS SAUNA RItUALS

Bešeňovská jaskyňa 
Jaskinia Bešeňová / Cave of Bešeňová 12 - 24 °C

Saunový dóm / Świątynia Sauny / Sauna temple 80 - 100 °C
tepidárium - relax a uvoľnenie 
Tepidarium - relaks i odprężenie / Tepidarium - relaxation 25 - 30 °C

Parná inhalácia Svitanie 
Inhalacja parowa Świtanie / Steam inhalation Sunrise 34 - 40 °C

Soľná inhalácia / Inhalacja solna / Salt inhalation 45 - 50 °C
Vonkajšia terasa 
Zewnętrzny taras / Outdoor terrace 38 °C

mentolová inhalácia 
Inhalacja mentolowa / Menthol inhalation  45 - 50 °C

Rímsky kúpeľ 
Łaźnia parowa rzymska / Roman steam bath 45 - 50 °C

Kneippov kúpeľ / Kąpiel Kneippa / Kneipp bath 15 - 30 °C
Ľadová studňa / Studnia lodowa / Ice well  - 5 °C
Vírivka / Jaccuzzi / Whirlpool   32 - 35 °C
Ruská baňa 
Ruska bania / Russian banya   95 - 105 °C

Ochladzovací bazén 
Basen chłodzący / Cooling pool 5 - 12 °C

Kaplnka - Hydromasáž chodidiel 
Hydromasaż stóp / Chapel - foot hydro-massage  30 - 35 °C

fínska sauna Chopok 
Chopok sauna fińska / Finnish sauna Chopok 80 - 100 °C

Exteriérové vírivky 
Zewnętrzne jaccuzzi / Outdoor whirlpool 32 - 35 °C

tel.:  +421 917 99 88 44              E-mail: info@besenova.com 
Web: www.besenova.com                      @besenova_vodny_park
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mapa Harmónia wellneSS & Spa
MaP OF HaRMóNIa WellNeSS & SPa

Sauny a procedúry  
SauNy I PROCeDuRy / SauNaS 
aND TReaTMeNTS

1 recepcia / Reception
2 Sauna Svitanie / Świtanie / Sunrise
3 masážne sprchy - hydromasáž / Prysznice 

do masażu - hydromasaż /Massage showers - 
hydromassage

4 mentolová inhalácia / Inhalacja mentolowa / 
Menthol inhalation

5 rímsky kúpeľ / Łaźnia rzymska / Roman Bath
6 teplá lavica / Ciepła ławka / Warm bench
7 whirlpool 
8 ruská baňa / Rosyjska kopalnia /Russian Banya
9 masážne sprchy - vodná smršť

Prysznice do masażu - trąba wodna / Massage 
showers - water whirlwind

10 kaplnka - Hydromasáž chodidiel / Kaplica -  Hy-
dromasaż stóp / Chapel - Foot hydro-massage

11 ochladzovací bazén / Basen chłodzący / 
Cooling pool

12 Sauna chopok
13 ochladzovacie vedrá  / Wiadra chłodzące / 

Cooling buckets
14 Zlaté kreslo / Złote krzesło / Golden chair
15 kneippov kúpeľ / Kąpiel Kneippa / Kneipp Bath
16 tepidárium
17 oddychová miestnosť / Miejsce odpoczynku / 

Resting room
18 terasa / Taras / Terrace
19 pocitový chodník / Czując chodnik / Feeling 

sidewalk
20 vírivky / Jaccuzzi / Whirlpools
21 Záhrada / Ogród / Garden 
22 Bešeňovská jaskyňa / Jaskinia Bešeňovska / 

Cave of Bešeňová
23 Saunový dóm / Świątynia Sauny / Sauna temple

SlužBy / uSŁuGI / SeRVICeS
pitná voda / Woda pitna / Drinking water
wc / ubikacja / Toilets
Šatne / Szatnie / Dressing rooms
Sprchy / Prysznice / Showers

NOVINKA
NOWOŚĆ

NEW

SaunaSeZónka
Sauna Sezonówka
Sauna SeaSon PaSS

13 .6. - 31. 10. 2019

OD/from

79 €



ZáBaly a oBklady  
OKłADY I mASKI / PACKS NA WRAPS

pedikúra ryBkami Garra ruFa 
PEDICURE RYBKAmI gARRA RUfA / gARRA RUfA PEDICURE

procedúry 
zABIEgI / tREAtmENtS

tHaJSké maSáže 
mASAżE tAJSKIE / tHAI mASSAgES

klaSické maSáže 
KLASYCzNE mASAżE / CLASSIC mASSAgES

Sk pl en

KLASICKÉ mASÁŽE S tERAPEUtICKÝm ÚČINKOm  
KlaSyCZNe MaSaŻe O DZIaŁaNIu TeRaPeuTyCZNyM  

ClaSSIC MaSSaGe WITH THeRaPeuTIC eFFeCTS
Celé telo odzadu  
Cała tylna część ciała / Whole body from behind

45 min. 30,00 €

Šija / Szyja / Neck 15 min. 14,00 €
Nohy / Nogi / legs 25 min. 20,00 €
Reflexná masáž chodidiel  
Refleksyjny masaż stóp / Foot reflexology massage 25 min. 21, 00 €

RELAXAČNÉ mASÁŽE SO 100 % BYLINKOVÝm OLEJOm 
RelaKSaCyJNe MaSaŻe Ze 100 % OleJeM ZIOŁOWyM 

RelaXaTION MaSSaGe WITH 100 % HeRBal OIl
Celé telo / Całe ciało / Whole body 60 min. 45,00 €

Chrbát / Plecy / Back 30 min.
25,00 € 
22,00 €  
+ 60 b./p.

mASÁŽ tVÁRE A HLAVY  
MaSaŻ TWaRZy I GŁOWy / FaCe aND HeaD MaSSaGe

Relaxačná masáž hlavy 
Relaksujący masaż głowy / Relaxation head massage 30 min. 26,00 €

Only face 25 min. 20,00 €
HORÚCE mASÁŽE / GORĄCe MaSaŻe / HOT MaSSaGe

Lávové kamene - celé telo  
Kamienie wulkaniczne - całe ciało / lava Stones Full-body 60 min. 31,00 €

Lávové kamene - chrbát  
Kamienie wulkaniczne - plecy / lava Stones Back 30 min. 25, 00 €

ŠPECIÁLNE mASÁŽE / MaSaŻe SPeCJalNe  / SPeCIal MaSSaGeS
Peelingová masáž 
Masaż peelingujący / Peeling massage 45 min. 32,00 €

medová detoxikačná masáž / Miodowy masaż  
detoksykacyjny / Honey detoxification massage  50 min. 32,00 €

Ručná lymfodrenáž nôh  
Ręczny drenaż limfatyczny nóg / Manual lymphatic leg drainage  30 min. 25, 00 €

Rašelinový obklad / Maska algowa / Peat compress 25 min. 14,00 €

Obklad zo včelieho vosku  
Okład z wosku pszczelego / Beeswax compress  

25 min. 15,00 €

Bahenný zábal celého tela   
Błotny okład całego ciała / Whole body mud wrap   

50 min. 26,00 €

Bahenný zábal chrbta / Błotny okład na plecy / Back mud pack  25 min. 15,00 €

Sladký regeneračný zábal celého tela / Słodki okład rege-
neracyjny całego ciała / Sweet regenerating whole body wrap 

45 min. 25,00 €

Sladký regeneračný zábal chrbta / Słodki okład regene-
racyjny na plecy / Sweet regenerating back wrap 

25 min. 15,00 €

fish therapy   5 min.  7,00 €  /  10 min.  9,90 €  /  20 min.  15,00 €  12,00 €+ 60 b./p.

maska na tvár hydramax PRIODY
Maska na twarz hydramax PRIODy
Face mask hydramax PRIODy 

30 min. 24,00 €

Revitalizačná pleťová maska PRIODY 
Rewitalizacyjna maska do twarzy PRIODy
Revitalising face mask PRIODy

30 min. 24,00 €

Peeling tváre / Peeling twarzy / Facial peeling 15 min. 11,00 €

Parafín na ruky / Parafina na ręce / Paraffin (hands) 15 min.
25 min.

8,00 €
15,00 €

Peelingový zábal na nohy / Okład peelingowy na nogi / 
Peeling pack (legs)

60 min. 15,00 €

Syntéza jógy, akupresúry a strečingu, prevencia pred ochoreniami. 
Połączenie jogi, akupresury i stretchingu, to profilaktyka przed chorobami. 
Synthesis of yoga, acupressure and stretching, disease prevention.

zlepšujú prekrvenie svalov, uvoľňujú stuhnuté a bolestivé svalstvo. 
Poprawia krążenie krwi w mięśniach, rozluźnia spięte i bolące mięśnie. 
Relieve strained and painful muscles, boost blood circulation in them.

Návšteva Relax centra je podmienená zakúpením vstupu do Vodného parku.              
O možnostiach vstupu sa informujte na recepcii. / Wstęp do Relax Centrum wyma-
ga zakupienia biletu wstępu do parku wodnego. Informacje na temat biletów wstępu 
otrzymają Państwo w recepcji. / Hotel clients who want to use the Relaxation centre 
need to buy water park tickets. Please ask for more details at the reception. 

CELOtELOVÁ mASÁŽ / MaSaŻ CaŁeGO CIaŁa / Full-BODy MaSSaGe
tradičná thajská masáž 
Tradycyjny masaż tajski / Traditional Thai massage

60 min.
90 min.

40,00 €
50,00 €

thajská olejová aromatická masáž   
Tajski olejowy masaż aromatyczny   
Thai aromatherapy Oil Massage

60 min.

90 min.

46,00 €
43,00 €  
+ 60 b./p.
57,00 €

thajská olejová bylinná masáž  
Tajski olejowy masaż ziołowy / Thai Oil & Herbal Massage 90 min. 63,00 €

thajská kráľovská masáž  
Tajski masaż królewski / Thai Royal massage 60 min. 100,00 €

mASÁŽ CHRBtA / MaSaŻ PleCóW / BaCK MaSSaGe
thajský dotyk - krátka masáž chrbta a šije   
Tajski dotyk - krótki masaż pleców i szyi   
Thai touch - short back and neck massage

10 min.
15 min.
20 min.

10,00 €
15,00 €
20,00 €

Bylinná masáž chrbta a šije   
Ziołowy masaż pleców i szyi / Back and Neck Herbal Massage 60 min. 43,00 €

thajská tradičná masáž chrbta a šije   
Tajski masaż pleców i szyi / Thai Traditional Back & Neck massage

30 min.
60 min.

29,00 €
39,00 €

masáž hlavy, šije a ramien  
Masaż głowy, szyi i ramion / Head, Neck and Shoulder Massage

30 min.
60 min.

31,00 €
41,00 €

thajská olejová masáž chrbta a šije  
Tajski olejowy masaż pleców / Thai Oil Back and Neck Massage

30 min.
60 min.

31,00 €
41,00 €

mASÁŽ CHODIDIEL / MaSaŻ NóG / FOOT MaSSaGe
thajská masáž chodidiel    
Tajski masaż stóp / Thai Foot Massage

30 min.
60 min.

31,00 €
41,00 €

PEELINg
thajská  peelingová masáž  
Peelingowy masaż / Thai Peeling Massage 90 min. 63,00 €

ROmANtICKÁ mASÁŽ PRE DVOCH 
ROMaNTyCZNy MaSaŻ Dla DWOJGa / ROMaNTIC MaSSaGe FOR COuPleS

Romantická thajská masáž chrbta a šije  
Romantyczny tajski masaż pleców i szyi 
Romantic Thai Back and Neck Massage

30 min. 48,00 €

Romantická celotelová masáž 
Romantyczny masaż całego ciała /  Romantic whole body massage 60 min. 85,00 € masaze@besenova.com, +421 911 151 905

11 saunových rituálov
11 sauna rituals
4 hodiny nočného saunovania
4 hours of sauna relaxation at night
Welcome drink a osviežujúce
občerstvenie / Welcome drink
and refreshment
Saunový svet / Sauna world
Relaxačná zóna Átrium s bazénmi
Atrium relaxation zone with pools

21 €
26 €

NOVINKANOWOŚĆ/NEWSvieže citrusové rituály
Świeże rytuały cytrusowe

Refreshing citrus sauna rituals

Kupujte online na 
Kup online na / Buy online at www.gopass.sk
Nasledujúce termíny
Terminy / Next terms
20.7., 24.8., 28.9., 19.10., 2.11., 7.12. 2019


