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Kúpele Lúčky patria medzi najstaršie kúpele na Slovensku. Ležia v horskej doline pod úbočím Choča, na
rozhraní Oravy a Liptova, 14 km od Ružomberka a ich história sa píše od roku 1761, kedy tu majiteľ Adam
Turjanský postavil prvú budovu.
Kúpele sa nachádzajú v tichom horskom prostredí a sú vhodné pre všetkých ktorí si chcú oddýchnuť od
každodenného rušného života.
Od roku 1950 sa kúpele špecializovali len na liečbu ženských a onkologických ochorení, ale v roku 2005 sa
znovu vrátili k liečbe ochorení pohybového ústrojenstva. V roku 2008 pribudla k dovtedy liečeným
indikáciám aj liečba chorôb z povolania. V rámci liečenia ochorení pohybového ústrojenstva majú kúpele
vhodné podmienky aj na prevenciu a liečbu osteoporózy.

Klienti sa môžu ubytovať v ubytovacích zariadeniach rozličných kategórií, od apartmánov a izieb
v Kúpeľnom hoteli Choč***, v Dependance Adam, Barbora, Cyril a Liptov. Od júla 2009 je v prevádzke
Dependance MAJA**, ktorým sa zvýšila ubytovacia kapacita kúpeľov o 40 lôžok.

AQUA - VITAL Park - celoročne otvorený park, ktorého súčasťou je vonkajší rekreačný bazén s teplotou
vody 28 °C - 33 °C, s rozličnými atrakciami (vzduchové lehátka, vodná čaša, chrliče, protiprúd, podhladinové
osvetlenie, vzduchové sedátka...). Súčasťou AQUA - Vital Parku v kúpeľoch Lúčky je tiež vonkajší sedací
bazén s termálnou minerálnou vodou s teplotou 36 °C - 38 °C. Pre náročnejších klientov je k dispozícii
Vitálny svet, ktoré súčasťou sú: fínska sauna, mentolová sauna, Rímsky kúpeľ, Kneippov kúpeľ, tepidárium.
Klienti môžu túto ponuku využiť počas celého roku, AQUA - VITAL Park bude otvorený celoročne.

Kúpele sú vhodné pre všetky vekové kategórie, ponúkajú rôzne druhy pobytov – liečebné, liečebnopreventívne, víkendové, seniorské, programové pre ženy a pre mužov, turistické, pobyty zamerané na
liečbu osteoporózy, lyžiarske, redukčné, silvestrovské, veľkonočné. Navyše si klienti môžu dokúpiť aj
komerčné procedúry, z ktorých sú veľmi obľúbené masáže lávovými kameňmi, reflexné masáže chodidiel,
klasické masáže, parafíny, minerálne kúpele – aromavane, bylinné, rašelinové...

Vedenie spoločnosti sa snaží prispôsobovať svoju ponuku požiadavkám svojich zákazníkov a pre zvýšenie
ich záujmu robí rozličné akcie
Každoročným zvyšovaním kvality poskytovaných služieb sa kúpeľom darí prilákať čoraz väčšie množstvo
zákazníkov, pretože všade vo svete platí, že „najlepšia reklama je spokojný klient“.
Kontakty:
KÚPELE LÚČKY a.s.
034 82 Lúčky
Tel.: +421 44 43 75 111, 43 92 828
Fax: + 421 44 43 92 370
Mail: kupele-lucky@kupele-lucky.sk, market@kupele-lucky.sk
www.kupele-lucky.sk

