
 

 
 
TLAČOVÁ SPRÁVA 
V Trenčianskych Tepliciach,  

PRAVÉ KÚPELE NEZABÚDAJÚ NA PODPORU REGIÓNU  
 
 
Obyvatelia mesta Trenčianske Teplice môžu aj tento rok využiť špeciálnu akciovú ponuku Kúpeľov 
Trenčianske Teplice. V období od 3. novembra 2014 do 28. februára 2015, v rámci akcie „Kúpele 
v regióne“, sa pravé kúpele stávajú dostupnými skut očne pre každého.   
 
Špeciálna akcia je pokračovaním jedinečného projektu, ktorý vznikol na základe spolupráce Kúpeľov 
Trenčianske Teplice, Mesta Trenčianske Teplice a ďalších obcí a miest regiónu. Počas trvania 
špeciálnej akcie využilo zvýhodnené vstupné v minulosti viac ako 7000 návštevníkov.  
 
V rámci akcie „Kúpele v regióne“ pripravili kúpele pre svojich návštevníkov i v tomto roku skutočne 
atraktívne zľavy: „ Zľava 50% bude plati ť pre všetkých nad 18 rokov, a to na vstup do všetký ch 
termálnych bazénov . Súčasťou poskytovanej z ľavy je aj 30% z ľava pre vstup do bazéna Grand,  
hovorí Ing. Andrea Puskailer, generálna riaditeľka spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. 
 
V tomto roku si kúpeľní hostia navyše vychutnajú najobľúbenejší termálny bazén Sina v novej, 
zmodernizovanej podobe, ktorý robí z kúpania vo vzá cnom zrkadlisku skuto čne jedine čný 
zážitok. Atraktívne priestory liečivého bazéna sú verejnosti  otvorené od  septembra 2014 a spolu 
s ďalšími rekonštruovanými časťami interiéru kúpeľov tak priamo pozývajú  vychutnať si naplno  
atmosféru pravých kúpeľov. 
Prioritou kúpeľov je otvoriť svoje brány čo najširšej verejnosti. Ambíciou projektu je preto prilákať do 
Trenčianskych Teplíc nielen stálych návštevníkov, ale aj nových klientov, či rodiny s deťmi. 
„Uvedomuje si, že pre niektorých samoplatcov môžu byť odborné liečebné procedúry finančne 
náročnejšie. Práve touto špeciálnou akciou, ktorá bude trvať až tri mesiace, vytvárame podmienky aj  
pre menej solventných obyvateľov nášho regiónu, aby sa naše termálne kúpele stali realitou pre 
každého, kto má záujem ich navštíviť.“, dodáva generálna riaditeľka. 
 
Do projektu „Kúpele v regióne“ sa zapája 17 miest a obcí ( Trenčianske Teplice, Trenčianska Teplá, 
Omšenie, Dolná Poruba, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica, Nemšová, Horné Srnie, Motešice, 
Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Bzince pod Javorinou, Krásno, Bánovce nad Bebravou, Nové 
Mesto nad Váhom a Trenčianska Turná). Podstatou dohody medzi kúpe ľmi a Tren čianskym 
krajom je špeciálna z ľava na vstup do bazénov pre všetkých obyvate ľov regiónu, ktorí majú v 
daných mestách a obciach trvalé bydlisko . Záujemcom o túto akciovú ponuku stačí, aby sa pri 
kúpe procedúr preukázali platným občianskym preukazom. Na základe tohto dokladu zaplatia 
automaticky zľavnenú cenu. 
 
V rámci projektu „Kúpele v regióne“ sa mesto Trenčianske Teplice rozhodlo podporiť celkovú 
návštevnosť aj ďalšími akciovými ponukami. Hovorí Štefan Škultéty, primátor mesta Trenčianske 
Teplice: „Z môjho pohľadu je projekt taktiež príležitosťou na podporu malého a stredného podnikania 
v regióne. Návštevník kúpeľov predsa netrávi celý čas len v bazéne ale zájde aj do reštaurácie či 
kaviarne.“ 
 
Ďalší rok projektu Kúpele v regióne“ podľa vedenia kúpeľov dokazuje, že táto akcia je prospešná pre 
všetkých obyvateľov, ktorí majú záujem využiť liečebné pramene, zrelaxovať a vystúpiť z kolotoča 
stresu všedných dní. „Základom dobrého zdravia je zdravý životný štýl, duševná pohoda  a prevencia, 
na ktorú sa často v tejto uponáhľanej dobe zabúda“, dodáva Andrea Puskailer. „Verím, že naše pravé 
kúpele sa môžu stať v tieto chladné dni skutočnou oázou relaxu pre celý región.“ 
 
 
Z dôvodu predpokladaného záujmu kúpele odporúčajú telefonickú alebo osobnú rezerváciu vopred.   

Ďalšie informácie a fotografie v tlačovej kvalite radi poskytneme na požiadanie: 
radka.hledikova@slktn.sk, tel: 0905 421 694 


