
Cenník Wellness  
 
 
  Cena / eur 

dospelí 
Cena / eur 

Dôchodcovia, 
Deti od 6 do 14 

rokov, ZŤP 

Cena / eur 
Dospelí 

 
Ubytovaní hostia 

Fínska sauna 1 osoba/ 2 hod. 12,- 12,- 12,- 
Infra sauna 1 osoba/ 2 hod. 12,- 12,- 12,- 
Parná sauna 

(soľná, bylinková/ 
1 osoba/ 2 hod. 12,- 12,- 12,- 

Wellness  svet 1 osoba/ 2 hod. 20,- 10,-  18,- 
Wellness svet 
permanentka 

5 vstupov 
/ 10,-eur zľava / 

90,-/ platná je 12 mesiacov 
 

Wellness svet 
permanentka 

10 vstupov 
/ 20,-eur zľava / 

180,- / platná je 12 mesiacov 
 

Rodinný balík 
2+2 

2hod./ 2 dospelí + 
2 deti 6-14 rokov 

55,- eur /  Wellness svet 

Rodinný balík 
2+1 

2hod./ 2 dospelí + 
1 dieťa  6-14 rokov 

45,- eur/  Wellness svet 

Súkromný wellness  Prenájom na 2hod./ 
Max. 12 osôb 

180,- eur 

Fitness so sprchou 1 vstup 2,- 2,- 0,- 
Zapožičanie 
-  župan 

1ks 3,- 3,- 0,- 

Zapožičanie 
- uterák    
- osúška 

1ks 1,- 1,- 0,- 

Zapožičanie  
-  plachta 

1ks 0,- 0,- 0,- 

Deti mladšie ako 15 rokov musia byť sprevádzané zodpovednou dospelou osobou. 

 
 

Z kapacitných dôvodov odporúčame si  Vašu návštevu vopred rezervovať. 
 
 
 

 
 

Cenník platný od: 01.12.2022    Ceny dohodou.   Ceny schválil: Jozef Košút     Ceny sú uvedené s dph.    

 
 

Akceptujeme kupóny:  Edenred: darčeky, služby,  
UP: relaxačný, zdravotný, dovolenkový, darčekový, Multisport karta.  

Ponúkame darčekové poukážky. 
. 

Kontakt recepcia: 045 54 98 529  www.penzion-anka.sk 

 
 



 

Wellness balíky  
 

1. Klasik 
Sauna podľa vlastného výberu 2 hod./ 1 osoba 
Klasická masáž chrbta a šije/ 30min. 

Cena: 27,- eur 

 
2. Romantik 

Vstup do wellness sveta pre 2 osoby/ 2 hod. 
Klasická masáž chrbta a šije pre 2 osoby/ 30min. 
Pohár sektu pre 2 osoby 

Cena: 74,- eur 

 
3. Čokoládové pohladenie 

Sauna podľa vlastného výberu 2 hod./ 1 osoba 
Čokoládová telová masáž + cukrový peeling s vôňou čokolády / 60 min. 
Pohár horúcej čokolády so šľahačkou 

Cena: 49,50eur 

 
4. Krásne nohy  

Klasická masáž nôh/ 30 min. 
Škoricový zábal – stehná  a zadok / 20min. 

Cena: 26,- eur 
 

5. Bylinková regenerácia 
Bylinková sauna  2hod. /  1osoba 
Klasická masáž chrbta a šije/ 30min. 

            Parafínový zábal Arjuvedske bylinky / 30min. 
Cena: 42,- eur 

 
6. Osviežujúci  relax 

Relaxačná osviežujúca Ginkgo- limetková telová masáž / 50min. 
Virgin Mojjito drink 

Cena: 28,- eur 

 
7. Vanilkový sen 

Relaxačná  upokojujúca Marhuľovo- vanilková masáž/ 50min. 
Telový peeling s vôňou vanilky a medu 

Cena: 35,- eur 
 

8. Intenzív 
Klasická masáž celého tela/ 60 min. 
Rašelinový zábal/ 20min. 
Bylinkový čaj  

        Cena: 39,- eur  
                                                                          Kontakt: 045/54 98 529 , www.penzion.anka.sk 

                                          Cenník platný od: 01.12.2022    Ceny dohodou.   Ceny schválil: Jozef Košút     Ceny sú uvedené s dph.    

 



Darujte svojim blízkym  relax 

              v podobe darčekovej poukážky 
 

 

Naša ponuka: 
 

Klasická masáž chrbta a šije 
 

Celotelová masáž 
 

Masáž nôh 
 

Bankovanie 
 

Relaxačná osviežujúca 
Ginkgo – limetková telová  masáž 

 
Relaxačná hrejivá 

Zázvorovo - grepová telová masáž 
 

Relaxačná upokojujúca 
Marhuľovo -vanilková telová masáž 

 
Čokoládová telová  masáž  

a cukrový peeling s vôňou čokolády 
 

Rašelinový zábal 
 

Škoricový zábal 
 
Arjuvedské bylinky  
parafínový zábal 
 
Wellness balíky  
 
Vstup do wellness sveta 
 
Vstup do fínskej sauny 
 
Vstup do infra sauny 
 
Vstup do parnej sauny 
 
Kontakt: 045/54 98 529 , www.penzion-anka.sk  
Darčeková poukážka je platná 12 mesiacov od jej vystavenia. 

 
 

 



Účinky saunovania: 
• Znižuje sa stuhnutosť kĺbov 

• Zmierňuje sa citlivosť a bolesť 
• Zvyšuje sa prekrvenie a periférne prekrvenie 

• Urýchľujú sa procesy hojenia 
• Zvyšuje sa spaľovanie kalórii 

• Zlepšujú sa termoregulačné procesy 
• Zvýšeným potením sa zvyšuje vylučovanie odpadových látok z tela 
• Posilňuje sa kardiovaskulárny systém/ zvyšuje sa srdcový rytmus/ 

• Zlepšuje sa stav pokožky 
• Dochádza k regenerácii organizmu 

 
Zásady správneho saunovania: 

• Do sauny sa odporúča chodiť 1-2 – krát týždenne 
• Pred vstupom je nutné sa osprchovať a odložiť všetko šatstvo, ako aj šperky, okuliare a šošovky 

• Do sauny sa vstupuje iba s plachtou 
•Ideálna dĺžka saunovania je 5-10min. potom nasleduje schladenie/ sprcha alebo kúpeľ/, 

odpočinok a potom následne ďalší cyklus saunovania. 
• Za 1 pobyt by ste mali vystriedať 2-3 cykly 
• Po ukončení saunovania je výborná masáž 

• Výška teploty  sauny sa reguluje, že sedíme na nižších alebo vyšších lavičkách 
 a polievaním vodou horúcich kameňov 

• V saune je nutné sa správať ticho a nerušiť ostatných 
• Čo sa týka času najideálnejšie je sa saunovať popoludní alebo večer 

• Pred pobytom v saune sa neodporúča príliš sa najesť, ale ani hladovať 
• Dopĺňať tekutiny pred a po saunovaní je nutné, v saune sa piť neodporúča 

• Do sauny nemajú vstupovať, okrem osôb s niektorými závažnejšími ochoreniami,  
ani osoby trpiaci virózou, horúčkou či poranenou pokožkou 

• Ak sa cítite v saune zle , zhorší sa vám dýchanie alebo máte pocit mdlôb, saunu opustite 
• Po saunovaní sa neodporúča intenzívna telesná námaha, fajčenie, a ani alkohol 

• Saunovanie je účinné, keď sa vykonáva správne a pravidelne 

 
Rezervácie: 

Wellness svet: minimálne 4 hodiny vopred 
Masáž: 1 deň vopred 

Sauna: 1 hod. pred vstupom aj bez rezervácie 
/ vstup nie je podmienený počtom osôb/ 

 
 

Prevádzkové hodiny - Wellness svet 
Po. – Pia. 16,00- 22,00 hod. 
So. – Ne. 14,00- 22,00 hod. 

/ prevádzkové hodiny sú upravované podľa sezóny/ 
Storno rezervácii je nutné nahlásiť min. 4 hodiny pred vstupom. 

 
 

Prevádzkové hodiny - Fitness  
Po. – Ne. 07,00- 22,00 hod. 

 
 


