
 

 

ČLENSKÉ BENEFITY a CENNÍK  
ZION SPA LUXURY v Grand Hoteli River Park Bratislava 

  

 

Typ členstva (12 mesačné) EXCLUSIVE* EXECUTIVE STANDARD 

 € 3100 (na osobu) € 2450 (na osobu) € 1600 (na osobu) 

 € 5400 (pre pár) € 4600 (pre pár) € 2950 (pre pár) 

 € 2650 (multi)** € 2250 (multi)** € 1450 (multi)** 
 
Benefity  

Neobmedzené využívanie wellness priestorov ZION SPA  √ √ 10:00 - 16:00 

Neobmedzené využívanie fitnes centra ZION SPA √ √ 10:00 - 16:00 

2 hodiny parkovania pri každej návšteve √ √ √ 

Registrovaní hostia oprávnení k využívaniu benefitov*** 5 3 1 

Využívanie detského kútika WOOW TOYS **** √ √ √ 

Úvodná hodina s fitnes trénerom √ √ - 

60 min.  procedúra podľa vlastného výberu √ √ - 

45 min.  procedúra podľa vlastného výberu √ - - 

Využitie skrinky v šatni (v závislosti od dostupnosti) √ - - 

Zľavy*****  
Zľava na procedúry 20% 20% 20% 

Zľava na procedúry Po – Št od 10:00 do 15:00 35% 35% 35% 

Zľava na darčekové certifikáty (nezahŕňa členstvo) 20% 20% 20% 

Zľava na kozmetické produkty 10% 10% 10% 

Zľava na občerstvenie ZION SPA 20% 20% 20% 

Bezplatný test In-Body  12 4 1 

 Vernostné benefity 
Pri predĺžení členstva zľava z členského poplatku 10% 10% 10% 

 

 

  
* platí vo všetkých prevádzkach ZION SPA, nekombinovateľné a neprenosné  
** skupina 5 a viac osôb, cena uvedená na osobu  
*** registrovaní hostia členov využívajú špeciálne ceny na vstupy a rovnaké zľavy na konzumáciu ako člen 
**** maximálna doba 2 hodiny, rezervácia nutná na tel.: + 421 2 3235 4342 
***** nedá sa kombinovať s inými špeciálnymi cenami či výhodami 
 
 

Cenník je platný od 1. februára, 2016.  
ZION SPA, s.r.o,, Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava, T: +421 2 3223 8451, zion.ghrp@zionspa.sk 

IČO: 36666181 DIČ: 2022232960 IČ DPH: SK2022232960 
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ČLENSKÉ BENEFITY a CENNÍK  
ZION SPA LUXURY v Grand Hoteli River Park Bratislava 

  

 

Typ členstva (6 mesačné) EXCLUSIVE* EXECUTIVE STANDARD 

 € 1650 (na osobu) € 1300 (na osobu) € 850 (na osobu) 

 € 3050 (pre pár) € 2550 (pre pár) € 1650 (pre pár) 

 € 1500 (multi)** € 1250 (multi)** € 800 (multi)** 
 
Benefity  

Neobmedzené využívanie wellness priestorov ZION SPA  √ √ 10:00 - 16:00 

Neobmedzené využívanie fitnes centra ZION SPA √ √ 10:00 - 16:00 

2 hodiny parkovania pri každej návšteve √ √ √ 

Registrovaní hostia oprávnení k využívaniu benefitov*** 5 3 1 

Využívanie detského kútika WOOW TOYS **** √ √ √ 

Úvodná hodina s fitnes trénerom √ √ - 

45 min.  procedúra podľa vlastného výberu - √ - 

60 min.  procedúra podľa vlastného výberu √ - - 

Využitie skrinky v šatni (v závislosti od dostupnosti) √ - - 

Zľavy*****  
Zľava na procedúry 20% 20% 20% 

Zľava na procedúry Po – Št od 10:00 do 15:00 35% 35% 35% 

Zľava na darčekové certifikáty (nezahŕňa členstvo) 20% 20% 20% 

Zľava na kozmetické produkty 10% 10% 10% 

Zľava na občerstvenie ZION SPA 20% 20% 20% 

Bezplatný test In-Body  6 2 1 

 Vernostné benefity 
Pri predĺžení členstva zľava z členského poplatku 10% 10% 10% 

 

  
* platí vo všetkých prevádzkach ZION SPA, nekombinovateľné a neprenosné  
** skupina 5 a viac osôb, cena uvedená na osobu  
*** registrovaní hostia členov využívajú špeciálne ceny na vstupy a rovnaké zľavy na konzumáciu ako člen 
**** maximálna doba 2 hodiny, rezervácia nutná na tel.: + 421 2 3235 4342 
***** nedá sa kombinovať s inými špeciálnymi cenami či výhodami 
 
 

Cenník je platný od 1. februára, 2016.  
ZION SPA, s.r.o,, Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava, T: +421 2 3223 8451, zion.ghrp@zionspa.sk 

IČO: 36666181 DIČ: 2022232960 IČ DPH: SK2022232960 

mailto:zion.ghrp@zionspa.sk


 
 

ČLENSKÉ BENEFITY a CENNÍK  
ZION SPA LUXURY v Grand Hoteli River Park Bratislava 

  

 

Typ členstva (3 mesačné) EXCLUSIVE* EXECUTIVE STANDARD 

 € 950 (na osobu) € 800 (na osobu) € 550 (na osobu) 

 € 1850 (pre pár) € 1550 (pre pár) € 1050 (pre pár) 

 € 900 (multi)** € 750 (multi)** € 500 (multi)** 
 
Benefity  

Neobmedzené využívanie wellness priestorov ZION SPA  √ √ 10:00 - 16:00 

Neobmedzené využívanie fitnes centra ZION SPA √ √ 10:00 - 16:00 

2 hodiny parkovania pri každej návšteve √ √ √ 

Registrovaní hostia oprávnení k využívaniu benefitov*** 5 3 1 

Využívanie detského kútika WOOW TOYS**** √ √ √ 

Úvodná hodina s fitnes trénerom √ - - 

45 min.  procedúra podľa vlastného výberu √ √ - 

Využitie skrinky v šatni (v závislosti od dostupnosti) √ - - 

Zľavy*****  
Zľava na procedúry 20% 20% 20% 

Zľava na procedúry Po – Št od 10:00 do 15:00 35% 35% 35% 

Zľava na darčekové certifikáty (nezahŕňa členstvo) 20% 20% 20% 

Zľava na kozmetické produkty 10% 10% 10% 

Zľava na občerstvenie ZION SPA 20% 20% 20% 

Bezplatný test In-Body  3 1 1 

 Vernostné benefity 
Pri predĺžení členstva zľava z členského poplatku 10% 10% 10% 

 

  
* platí vo všetkých prevádzkach ZION SPA, nekombinovateľné a neprenosné  
** skupina 5 a viac osôb, cena uvedená na osobu  
*** registrovaní hostia členov využívajú špeciálne ceny na vstupy a rovnaké zľavy na konzumáciu ako člen 
**** maximálna doba 2 hodiny, rezervácia nutná na tel.: + 421 2 3235 4342 
***** nedá sa kombinovať s inými špeciálnymi cenami či výhodami 
 
 

Cenník je platný od 1. februára, 2016.  
ZION SPA, s.r.o,, Dvořákovo nábrežie 6, 811 02 Bratislava, T: +421 2 3223 8451, zion.ghrp@zionspa.sk 

IČO: 36666181 DIČ: 2022232960 IČ DPH: SK2022232960 
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