V Číži je lákadlom jódová voda v kúpeľoch | To je Slovensko
Nedeľa, 04 December 2011 00:00 -

Najmä seniori si počas zimnej turistickej sezóny prídu na svoje v Číži. Prevádzkovatelia
prírodných jódových kúpeľov pre nich pripravili zvýhodnené pobyty. Ako pre TASR potvrdila
referentka kúpeľov Eva Henczová, najväčšie zľavy môžu získať viac ako osemčlenné
skupiny. Kúpele však budú počas Vianoc zatvorené.
Kúpele v obci Číž sú zamerané na pomoc ľuďom s dlhodobými problémami
pohybového aparátu. Základom liečby je tam jódová prírodná voda, ktorú čerpajú z vrtov.
Aby sa liečivé účinky prejavili, návštevníci kúpeľov potrebujú stráviť v Číži niekoľko dní. Aby
nemuseli liečebné pobyty prerušovať, počas Vianoc majú kúpele pravidelnú odstávku.
&quot;Tento rok sme však pripravili limitovanú zľavu pre všetkých, ktorí sa nám na pobyt
prihlásia do 21. decembra. Ak si vyberú z katalógu našich produktov, získajú na pobyty v
zimnej sezóne štvrtinovú zľavu. Využiť ju môžu na pobyty do konca marca budúceho
roka,&quot; doplnila Henczová.
Pre seniorov, ktorých to už v zime neláka na zasnežené svahy, pripravili v Číži na
zimnú sezónu šesťdňové pobyty senior. &quot;Ponuka platí pre klientov nad 55 rokov a pre
ľudí, ktorí majú priznaný starobný, prípadne invalidný dôchodok. Liečebný pobyt zahŕňa
vstupnú lekársku prehliadku a najmä 10 procedúr za pobyt. Samozrejme, v cene je aj
ubytovanie a strava. Cena za takýto pobyt je 145 eur za šesť dní na osobu. Ak sa však
prihlásia skupiny nad osem ľudí, cenu sme ešte znížili o 15 eur za osobu. Na zimu máme ešte
jednu ponuku, nazvali sme ju Pobyt liečba. Tam ide o to, že výraznú zľavu poskytujeme pre
druhého účastníka pobytu,&quot; dodala referentka prírodných jódových kúpeľov v Číži.
Kúpele na juhu Rimavskobotského okresu patria medzi najvyššie hodnotené.
Zabudnutá dedinka nemá strategickú polohu na dopravných tepnách, ani iné mimoriadne
turistické lákadlá. Napriek tomu tam už vyše sto rokov poznajú takmer zázračné účinky
prírodnej jódovej vody. Minerálne látky v nej sú však také silné, že ich musia riediť. Z dvoch
prameňov môžu denne vyčerpať najviac len 500 litrov. To však úplne stačí na celý chod
kúpeľov.
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