HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
Kúpele Rajecké Teplice majú veľmi bohatú históriu siahajúcu až do 14. storočia. Pozývame vás na malú
exkurziu...
História
Medzi Lúčanskou Malou Fatrou a Martinskými hoľami v údolí riečky Rajčanka sú na mape z roku 1376
označené Thermae, ale v listine Ľudovíta Veľkého je prvá písomná správa o prameňoch teplej vody s názvom
Villa Tapolcha. V darovacej listine kráľa Vladislava II. pre Štefana Zápoľského z roku 1496 sa kúpele
uvádzajú ako „possessio Thoplycza“, čo môže znamenať
usadlosť alebo osada.
Začiatkom 17. storočia bolo vybudované lietavské panstvo,
ktorému patrili termálne pramene i celé široké okolie, prvé
stavania, z ktorých sa vyvinuli dnešné kúpele, Rajecké Teplice.
Medzi prvé stavby patril kúpeľný dom a hostinec pre zámožných
hostí, pričom prvý podrobný opis kúpeľov uvádza profesor
Cranz vo svojej balneografii.
Pre hostí boli k dispozícii tri bazénové kúpele a liečba bola
zameraná na ochrnutie, lámku, opuchliny a rozličné kožné ochorenia.
Začiatkom 17. storočia (1610) sa začína stavba panského domu a koncom 18. storočia nová výstavba
kúpeľov, ktoré s veľkou obľubou využíval i panovníkov palatín Juraj Thurzo, o čom je písomný doklad z
roku 1604. Palatín Turzo dal postaviť murovaný dom so šiestimi izbami.
Po jeho smrti sa Lietavské panstvo rozdelilo, čo kúpeľom neprospelo a začali pustnúť.
Nový rozkvet kúpeľov začal až koncom 18. storočia, kedy dal barón Ján Kalis, jeden z dedičov lietavského
panstva so značnými nákladmi postaviť murovaný dom so 14 izbami. Kúpele vtedy boli rozdelené pre
šľachtu, mešťanov a ľud, mali tri kryté bazény: Panský, Spoločný a Bedársky.
V roku 1776 urobil prvý opis termálnych vôd v Rajeckých
Tepliciach Pavol Adami a v roku 1793 Dr. Amadé Kelin,
fyzikus Turčianskej stolice, vydal vo Viedni prvú monografiu o
Rajeckých Tepliciach, ktoré takto spropagoval v celom
Uhorsku.
Ku komplexnému rozvoju kúpeľníctva dochádza v 19. storočí,
kedy sa kúpele stali obľúbeným letoviskom šľachty, vysokej
aristokracie a bohatej buržoázie.
Po prvej svetovej vojne návštevnosť kúpeľov prudko klesla a
Rajecké Teplice sa stali kúpeľmi iba miestneho významu.
V rokoch 1925 – 1937 dochádza k výraznému budovanie nových liečebných komplexov ako kúpeľný dom,
liečebný ústav Baník a hotely Veľká a Malá Fatra. V roku 1941 počas slovenského štátu kúpele prevzala
Robotnícka sociálna poisťovňa, pričom neskôr dochádza k vybudovaniu kúpaliska s termálnou vodou. V
roku 1959 získali Rajecké Teplice štatút kúpeľného miesta, ktorý okrem iného vymedzil územie kúpeľov a
zaručil ochranu liečivých prameňov.
V novodobej histórii nastáva najväčší rozvoj kúpeľov po 2. svetovej vojne a V roku 1989 boli Rajecké Teplice
povýšené na mesto.

Súčasnosť
Po roku 1996 zásluhou nových majiteľov prešli kúpele rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá zmenila kúpele na
nepoznanie a vytvorila z Rajeckých Teplíc atraktívne miesto pre trávenie tak liečebných ako aj relaxačných
wellness pobytov.
Termálne pramene typu akratoteriem s 38°C termálnou vodou sa využívajú v balneologickom stredisku v
Kúpeľnom dome Aphrodite na liečenie zápalových aj degeneratívnych chorôb pohybového ústrojenstva,
kĺbov, chrbtice, nervových chorôb i chorôb z povolania.
Kúpeľný dom sa stáva magnetom pre domácich a zahraničných
návštevníkov, ktorého interiér je upravený v antickom štýle a
dodáva mu netradičnú atmosféru pohody a luxusu.
Balnelogické stredisko vybavené najmodernejšími diagnostickými a
terapeutickými prístrojmi ponúka celý rad procedúr liečebného,
relaxačného a skrášľujúceho charakteru: vodoliečba, klasické
masáže, škótske streky, oxygenoterapia, uhličitý kúpeľ, manikúra a
pedikúra.
Všetky služby sú poskytované pod jednou strechou balneoprocedúry v nadštandardných podmienkach, ubytovanie v štvorhviezdičkovom hoteli Aphrodite,
špičkovú reštauráciu s kvalitnou ponukou jedál, štýlovú kaviareň a nechýbajú i doplnkové služby - kozmetika
a kaderníctvo.
Kúpeľný dom ako hotelový a relaxačný komplex spĺňa všetky podmienky európskeho štandardu a patrí k
najnavštevovanejším objektom z radov slovenských i zahraničných klientov – radi sa tu vracajú českí,
nemeckí, rakúski, poľskí i ostatní kúpeľní hostia, ktorí vedia oceniť balneoterapiu na špičkovej úrovni,
kvalifikovaný tím odborného personálu i kvalitné služby jednotlivých stredísk.
V príjemnom upokojujúcom prostredí parku, okolo jazierka s fontánami a skalnými kreáciami nachádzajú
klienti a návštevníci kúpeľov pohodlné ubytovanie v hotelových zariadeniach. Všetko je na dosah a blízko,
sústredené okolo balneologického centra. Okrem štvorhviezdičkového hotela je ubytovanie poskytované v
ďalších 7 ubytovacích zariadeniach rôznej kategórie, ktoré sú situované v blízkosti kúpeľného domu, v
prekrásnom prostredí kúpeľného parku, okolo jazierka s fontánami a skalnými kreáciami.
V kúpeľoch Aphrodite sa budete cítiť príjemne v každom ročnom období – relax v termálnej vode je v lete
možné spojiť s výletom do okolia pešo alebo na bicykli, v zime si zalyžovať v okolitých zimných tsrediskách
alebo prísť na jar a obdivovať prebúdzajúcu sa prírodu, či padajúce jesenné lístie. Ponuka pobytov je
flexibilná a je len na vás, pre aký pobyt sa rozhodnete - v Rajeckých Tepliciach ste vždy vítaným hosťom.

