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Neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské Kúpele, ktoré patria
k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Preslávili sa už v minulosti, 
najmä svojimi minerálnymi vodami, ktoré blahodárne pôsobia na tráviaci trakt. 
Prvá písomná zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247, kedy 
uhorský král´ Bela IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu 
Bardejov. Chýr o kúpeľoch sa dostáva aj do panovníckych dvorov, hlavne
po uzdravení ťažko postihnutého šľachtica, pána Tomáša Lisického z Lisiec.
V kúpeľoch sa liečila aj druhá manželka cisára Napoleona I. Mária Lujza, neskôr 
ruský cár Alexander I. a v roku 1895 cisárovna Alžbeta, zvaná Sissi. V areáli 
kúpeľov sa nachádza skanzen – múzeum ľudovej architektúry a Národopisná 
expozícia Šarišského múzea. Vysoká úroveň kúpeľnej liečby v Bardejovských 
Kúpeľoch ako aj tiché a pokojné prostredie vám zaručia prežiť príjemnú 
dovolenku, ktorá je obohatená o množstvo liečebných procedúr, v ktoromkoľvek 
ročnom období. Bardejovské Kúpele vám ponúkajú maximálny relax, tiché
a očarujúce prostredie, kde zaručene načerpáte nové sily. Bardejovské Kúpele 
ponúkajú aj množstvo kultúrnych a športových aktivít vo voľnom čase.
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Pitné kúry patria k hlavným liečebným procedúram v Bardejovských Kúpeľoch. 
Prírodné vody, ktoré tu vyvierajú sú klasifikované ako hydrouhličitanové, 
chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny 
boritej. Celková mineralizácia jednotlivých prameňov je od 1600 mg/l (prameň 
Klára) do 9400 mg/l (prameň Herkules) s obsahom oxidu uhličitého od 2200 do 
3800 mg/l. Na pitné kúry sa využívajú liečivé pramene a to: Hlavný, Lekársky, 
Klára, Alžbeta, Napoleon, Herkules, Kolonádny a Anna. Voda sa pije trikrát 
denne,zvyčajne pred jedlom. Množstvo a dobu určí ošetrujúci lekár.

Herkules – je čo do obsahu minerálnych látok a oxidu uhličitého najsilnejším 
prameňom na Slovensku. Výborne sa osvedčil pri chorobách žalúdka
a dvanástnika, pri chorobách dýchacích ciest hlavne preto, že svojim obsahom 
jódu pôsobí mimoriadne priaznivo na odstraňovanie hlienov z dýchacích ciest.
Je veľmi účinný pri cukrovke.

Hlavný – kyslej povahy, používa sa pri chorobách žalúdka a dvanástnika,
pri stavoch po operáciách žalúdka, pri chorobách pečene, pri nedostatku
žalúdočnej šťavy, pri poruchách a tvorbe krvi.

Lekársky – alkalickej povahy. Je vysoko mineralizovaný. Používa sa pri 
chorobách žalúdka a dvanástnika s prebytkom žalúdočnej šťavy, na inhalovanie 
pri chronickom zápale priedušiek, pri zápaloch sliznice horných dýchacích ciest, 
ako aj pri rozšírených prieduškách a pri liečení astmy.

Alžbeta – s malým obsahom sodíka sa veľmi osvedčil pri liečbe pečeňových 
chorôb.

Klára – voda je železnatá uhličitá so stopami sírovodíka sa používa na inhalácie 
pre choroby dýchacích ciest a pre reumatické choroby.

Napoleon – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sodná, železnatá, uhličitá
so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Používa sa na liečenie choroby žlčových 
ciest, choroby colitídy a chronickej poruchy pečene.

Anna – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sódna so zvýšeným obsahom 
kyseliny metabolitej. Používa sa na liečenie žalúdočnej dysepsie, chronických 
chorôb slinivky brušnej, chorôb horných dýchacích ciest.

Kolonádny – tento prameň je vhodný pri liečbe anémie, pri deficite žalúdočnej 
kyseliny a pri zápaloch žalúdka. Vhodný tiež na liečbu Crohnovej choroby.
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Nieodłączną częścią miasta Bardejov są Bardejovskie Kupele, które należą
do najpiękniejszych miast uzdrowiskowych na Słowacji. Sławne były już
 w przeszłości, zwłaszca dzięki wodom mineralnym, które korzystnie wpływają 
na przewód pokarmowy. Pierwsza pisemna wzmianka o uzdrowisku 
Bardejovskie Kupele sięga do roku 1247, kiedy węgierski król Bela IV. przekazał 
terytorium dzisiejszego uzdrowiska i żródeł miastu Bardejov. Renoma 
uzdrowiska dotarła aż na dwór królewski, szczególnie po uzdrowieniu mocno 
chorego polskiego szlachcica, Tomasza Lisickiego z Lisic. W uzdrowisku leczyła 
się również druga żona cesarza Napoleona I. Maryja Lujza, póżniej rosyjski car 
Aleksander I. a w roku 1895 cesarowna Elżbieta, zwana Sisi. W uzdrowisku 
znajduje się skansen – muzeum architektury ludowej oraz narodowa ekspozycja 
muzeum Szarisz. Wysoki poziom leczenia uzdrowiskowego w Bardejovskich 
Kupelach jak i ciche, spokojne środowisko, zapewniają przyjemny wypoczynek, 
który jest wzbogacony o wiele zabiegów leczniczych, o każdej porze roku. 
Bardejovskie Kupele zapewniają ciche i urocze środowisko, w którym
z pewnością wypoczniecie. Uzdrowisko Bardejovskie Kupele oferuje szereg 
atrakcji kulturalnych i sportowych w czasie wolnym.
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Prawdziwym klejnotem i bogactwem uzdrowiska Bardejovske Kupele są wody 
mineralne. Kuracje pitne należą do najważniejszych metod medycznych. 
Naturalne wody, które tutaj znajdują się mają charakter chlorkowosodowy, 
żelazowy, ze zwiększoną zawartością kwasu borowego, wody są zimne. Ogólna 
mineralizacja wynosi od 1600 mg/l (żródło Klara) do 9400 mg/l (żródło Herkules) 
z zawartością tlenku węgla od 2200 mg/l do 3800 mg/l.  Wody mineralne 
mieszczą się w Pijalni uzdrowiskowej – KOLONADA.

Herkules – najwięcej mineralizowane żródło pomaga na nadkwaśność, choroby 
żołądka i dwunastnicy, neutralizuje kwasy. Najmocnejsza woda co do 
zawartóści minerałów oraz tlenku węgla. Posiada dużą ilość jodu, oświadcył się 
przy leczeniu cukrzycy.

Hlavny � Główny, kwaśny pomaga na niedokwaśność. Używany jest przy 
chorobach wątroby, przy braku soków trawiennych, przy nieprawidłowościach 
tworzenia krwi.

Lekarski � wysoko mineralizowany, używa się przy chorobach żołądka oraz 
dwunastnicy, przy nadbytku szczaw żołądkowych, do inhalacji przy 
chronicznym zapaleniu oskrzeli – płuc, przy zapaleniu śledziony górnych dróg 
oddechowych, przy poszerzonych płucach i stanach po zapaleniu płuc, leczeniu 
astmy.

Alżbeta � zawiera malą ilosć sodu dlatego oświadczył się przy leczeniu wątroby, 
niedokrwieniu.

Klara � słaba mineralizacja. Zawiera znaczną ilość żelaza, węgla oraz siarki, 
używa się do leczenia chorób dróg oddechowych, również na reumatyzm. 
Używane jest przy kąpielach mineralnych.

Napoleon � niedokwaśność. Woda jest hydrowęgielkowa, sodna, zawiera 
żelazo, węgiel, kwas borowy. Używa się do leczenia chorób żółcznika, wątroby.

Kolonadny  źródło to jest odpowiednie dla niedokrwistości, przy niedoborze �
kwasu żołądkowego oraz w stanach zapalnych żołądka. Nadaje się również do 
leczenia choroby Crohna. 
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onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho 
ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, 
netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby pohybového ústrojenstva, 
choroby močových ciest a obličiek, ženské choroby, choroby z povolania
a nervové ochorenia.
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pitné kúry z minerálnych prameňov, minerálne kúpele, inhalácie, perličkový
a vírivý kúpeľ, škótske streky, klasická masáž, podvodná a reflexná masáž, �nska 
sauna, turecký parný kúpeľ, rašelinové zábaly, plynové injekcie, akupunktúra, 
TUI-NA-čínska masáž, fitness, lymfodrenáž, whirlpool, para�nové zábaly, suchý 
uhličitý kúpeľ, oxygenoterapia, individuálny telocvik a iné.
Za doplatok: medová masáž, masáž lávovými kameňmi, pivný prísadový kúpeľ, 
BODY cleaner, reflexná masáž chodidiel, bambusová masáž a pod.
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choroby onkologiczne, choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego, 
choroby metaboliczne i endokrynologiczne, niegruźlicze choroby układu 
oddechowego, choroby układu ruchu, choroby nerek i dróg moczowych, choroby
kobiece, choroby zawodowe  i choroby nerwowe.
 
Dla wszystkich tych chorób z wyjątkiem chorób zawodowych istnieją również 
wskazania do leczenia uzdrowiskowego dzieci. Opieka medyczna jest 
zapewniona we wszystkich hotelach uzdrowiskowych, gdzie pacjenci są leczeni 
w sposób adekwatny do możliwości personelu medycznego. Cały kompleks 
aplikowanych zabiegów leczniczych zapewnia Dom uzdrowiskowy, w którym 
jest urządzona Balneoterapia z uzdrowiskową Polikliniką. Woda mineralna
w ramach kuracji pitnej jest podawana w Pijalni tzw. Kolonade.
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Neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské Kúpele, ktoré patria 
k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Preslávili sa už v minulosti, 
najmä svojimi minerálnymi vodami, ktoré blahodárne pôsobia na tráviaci 
trakt. Prvá písomná zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247, 
kedy uhorský král´ Bela IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi 
mestu Bardejov. Chýr o kúpeľoch sa dostáva aj do panovníckych dvorov, 
hlavne po uzdravení ťažko postihnutého šľachtica, pána Tomáša Lisického
z Lisiec.
V kúpeľoch sa liečila aj druhá manželka cisára Napoleona I. Mária Lujza, 
neskôr ruský cár Alexander I. a v roku 1895 cisárovna Alžbeta, zvaná Sissi.
V areáli kúpeľov sa nachádza skanzen – múzeum ľudovej architektúry
a Národopisná expozícia Šarišského múzea. Vysoká úroveň kúpeľnej liečby
v Bardejovských Kúpeľoch ako aj tiché a pokojné prostredie vám zaručia 
prežiť príjemnú dovolenku, ktorá je obohatená o množstvo liečebných 
procedúr, v ktoromkoľvek ročnom období. Bardejovské Kúpele vám ponúkajú 
maximálny relax, tiché a očarujúce prostredie, kde zaručene načerpáte nové 
sily. Bardejovské Kúpele ponúkajú aj množstvo kultúrnych a športových 
aktivít vo voľnom čase.
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Pitné kúry patria k hlavným liečebným procedúram v Bardejovských Kúpeľoch. 
Prírodné vody, ktoré tu vyvierajú sú klasifikované ako hydrouhličitanové, 
chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny 
boritej. Celková mineralizácia jednotlivých prameňov je od 1600 mg/l (prameň 
Klára) do 9400 mg/l (prameň Herkules) s obsahom oxidu uhličitého od 2200 
do 3800 mg/l. Na pitné kúry sa využívajú liečivé pramene a to: Hlavný, 
Lekársky, Klára, Alžbeta, Napoleon, Herkules, Kolonádny a Anna. Voda sa pije 
trikrát denne,zvyčajne pred jedlom. Množstvo a dobu určí ošetrujúci lekár.

Herkules – je čo do obsahu minerálnych látok a oxidu uhličitého najsilnejším 
prameňom na Slovensku. Výborne sa osvedčil pri chorobách žalúdka
a dvanástnika, pri chorobách dýchacích ciest hlavne preto, že svojim obsahom 
jódu pôsobí mimoriadne priaznivo na odstraňovanie hlienov
z dýchacích ciest. Je veľmi účinný pri cukrovke.

Hlavný – kyslej povahy, používa sa pri chorobách žalúdka a dvanástnika,
pri stavoch po operáciách žalúdka, pri chorobách pečene, pri nedostatku 
žalúdočnej šťavy, pri poruchách a tvorbe krvi.

Lekársky – alkalickej povahy. Je vysoko mineralizovaný. Používa
sa pri chorobách žalúdka a dvanástnika s prebytkom žalúdočnej šťavy,
na inhalovanie pri chronickom zápale priedušiek, pri zápaloch sliznice horných 
dýchacích ciest, ako aj pri rozšírených prieduškách a pri liečení astmy.

Alžbeta – s malým obsahom sodíka sa veľmi osvedčil pri liečbe
pečeňových chorôb.

Klára – voda je železnatá uhličitá so stopami sírovodíka sa používa
na inhalácie pre choroby dýchacích ciest a pre reumatické choroby.

Napoleon – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sodná, železnatá, uhličitá 
so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Používa sa na liečenie choroby 
žlčových ciest, choroby colitídy a chronickej poruchy pečene.

Anna – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sódna so zvýšeným obsahom 
kyseliny metabolitej. Používa sa na liečenie žalúdočnej dysepsie, chronických 
chorôb slinivky brušnej, chorôb horných dýchacích ciest.

Kolonádny – tento prameň je vhodný pri liečbe anémie, pri deficite žalúdočnej 
kyseliny a pri zápaloch žalúdka. Vhodný tiež na liečbu Crohnovej choroby.
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К Бардейову неотъемлемо принадлежит Бардейовский курорт, который 
входит в число самых красивых курортных городков Словакии. Он стал 
известным уже в прошлом, главным образом минеральными водами, 
которые имеют благотворное влияние на пищеварительный тракт. 
Первое письменное упоминание о Бардейовском курорте относится
к 1247 году, когда венгерский король Бела ��� подарил  территорию 
нынешнего курорта с источниками городу Бардейов. Слухи о курорте 
дошли  и в королевский двор, особенно после излечения тяжело 
больного дворянина, господа Томаша Лисицкого из Лисиец. Здесь 
лечилась и вторая жена императора Наполеона �� Мария – Луиза, 
русский царь Александр �� и в 1895 императрица Елизавета, которую 
звали Сиси. На территории курорта находятся и музей деревянной 
архитектуры под открытым небом и Этнографическая экспозиция 
Шаришского музея. Отличное качество лечения в Бардейовском 
курорте как и тихая и приятная среда вам гарантируют провести 
здеь приятный отпуск. Даже в течение всего года вы можете 
пользоваться количеством лечебных процедур. Бардейовский курорт 
вам предлагает максимальный отдых, тихую и прекрасную среду,
в которой вы достоверно наберете новые силы. Кроме того 
Бардейовский курорт предлагает и множество культурных
и спортивных  возможностей.
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Питьевые процедуры принадлежат к основным лечебым процедурам
в Бардейовском курорте. Для питьевых курсов лечения применяются 
бикарбонатно-хлоридные, натриевые, углекислые, железистые 
холодные лечебные источники. Общая минерализация источников 
представляет с 1600 мг/л (источник Клара) до 9400 мг/л (источник 
Херкулес) с содержанием углекислого газа с 2200 до 3800 мг/л. Для 
питьевых курсов употребляются источники: Главный, Лекарский, 
Клара, Алжбета, Наполеон, Херкулес и Анна. Вода принимается три 
раза в день, обычно перед едой. Ее количество и срок  рекомендует  
лечащий врач.

Херкулес – савый крепкий источник в Словакии, что касается 
содержания минеральных веществ и диоксида углерода.
Его применяют для лечения заболеваний желудка и 
двенадцатиперстной кишки , заболеваний дыхательных путей, 
особенно потому, что он содержит йод, который имеет благотворное 
влияние на их прочищение. Даже он лечит и диабет.

Главный – кислотный. Применяется для лечения заболеваний желудка 
и двенадцатиперстной кишки , после операции желудка, заболеваний 
почек, при недостатке желудочного сока и для лечения крови.

Лекарский – щелочной. Он очень минерализован. Применяется
для лечения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки
с избытком  желудочного сока, для лечения  хронического воспаления 
легких, слизистой оболочки , бронхов и лечения астмы.

Алжбета – содержит мало натрия. Лечит печеночные болезни.

Клара – эта вода железистая, углекислая со следами сероводорода
и применяется для лечения дыхательных путей и ревматических 
болезней.

Наполеон – эта вода бикарбонатно-хлоридная, натриевая, 
железистая, углекислая. Она лечит заболевания колита, желчного 
пузырья и хронические проблемы с печенью.

Анна – эта вода бикарбонатно-хлоридная, натриевая,  содержит
и метаболит кислоты. Она лечит желудочную диспепсию, хроническое 
заболевание панкреаса и дыхательных путей.

Колоннады – это источник подходит для лечения анемии, дефицита 
желудочной кислоты и желудочных воспалений. Также подходит для 
лечения болезни Крона.
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onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho 
ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou 
sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby pohybového 
ústrojenstva, choroby močových ciest a obličiek, ženské choroby, choroby
z povolania a nervové ochorenia.
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pitné kúry z minerálnych prameňov, minerálne kúpele, inhalácie, perličkový
a vírivý kúpeľ, škótske streky, klasická masáž, podvodná a reflexná masáž, 
�nska sauna, turecký parný kúpeľ, rašelinové zábaly, plynové injekcie, 
akupunktúra, TUI-NA-čínska masáž, fitness, lymfodrenáž, whirlpool, 
para�nové zábaly, suchý uhličitý kúpeľ, oxygenoterapia, individuálny
telocvik a iné.
Za doplatok: medová masáž, masáž lávovými kameňmi, pivný prísadový 
kúpeľ, BODY cleaner, reflexná masáž chodidiel, bambusová masáž a pod.

� ������������ ������� ������� ��� ���������:
онкологические заболевания, заболевания кровеносной системы, 
пищеварительной системы, нарушений обмена веществ и желез 
внутренней секреции, нетуберкулезные болезни дыхательных путей, 
заболевания опорно-двигательного аппарата, мочевыводящих путей, 
женские болезни и профессиональные заболевания.
 
������ �������� � ������������ �������:
питьевые курсы , минеральная ванна, ингаляции, жемчужная ванна, 
шотландский дух, класический массаж, подводный и лефлекторный 
массаж , финская баня, турецкая паровая баня, грязевые обертывания, 
газовый укол, акупунктура, ТУИ-НА – китайский массаж , фитнес-
центр, лимфодренаж, вхирлпул.

Приплата: медовый массаж, массаж лавовыми камнями, пивная ванна, 
БОДЫ клинер, массаж ступней, бамбуковый массаж и другие.
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TIK BK*
TIK BJ**
Mestská polícia
Záchranná služba
Hasičská služba
Polícia
  *Turisticko infor. kan. – Bardejovské Kúpele
**Turisticko informačná kancelária – Bardejov

TIK BK*
TIK BJ**
Городская полиция
Скорая помощ
Пожарники
Полиция
  *Справочное бюро - Бардейовский курорт
**Справочное бюро - Бардейов

+421 54 477 44 77
+421 54 474 40 03

159
112 (155)
112 (150)
112 (158)

+421 54 477 44 77
+421 54 474 40 03

159
112 (155)
112 (150)
112 (158)
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Контакт Бардейовский курорт

054/ 477 44 70, 44 60
Контакт город Бардейов

054/ 472 26 41
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Neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské Kúpele, ktoré patria 
k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Preslávili sa už v minulosti, 
najmä svojimi minerálnymi vodami, ktoré blahodárne pôsobia na tráviaci 
trakt. Prvá písomná zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247, 
kedy uhorský král´ Bela IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi 
mestu Bardejov. Chýr o kúpeľoch sa dostáva aj do panovníckych dvorov, 
hlavne po uzdravení ťažko postihnutého šľachtica, pána Tomáša Lisického
z Lisiec.
V kúpeľoch sa liečila aj druhá manželka cisára Napoleona I. Mária Lujza, 
neskôr ruský cár Alexander I. a v roku 1895 cisárovna Alžbeta, zvaná Sissi.
V areáli kúpeľov sa nachádza skanzen – múzeum ľudovej architektúry
a Národopisná expozícia Šarišského múzea. Vysoká úroveň kúpeľnej liečby
v Bardejovských Kúpeľoch ako aj tiché a pokojné prostredie vám zaručia 
prežiť príjemnú dovolenku, ktorá je obohatená o množstvo liečebných 
procedúr, v ktoromkoľvek ročnom období. Bardejovské Kúpele vám ponúkajú 
maximálny relax, tiché a očarujúce prostredie, kde zaručene načerpáte nové 
sily. Bardejovské Kúpele ponúkajú aj množstvo kultúrnych a športových 
aktivít vo voľnom čase.

��������� ���� � ����� ����
Pitné kúry patria k hlavným liečebným procedúram v Bardejovských Kúpeľoch. 
Prírodné vody, ktoré tu vyvierajú sú klasifikované ako hydrouhličitanové, 
chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny 
boritej. Celková mineralizácia jednotlivých prameňov je od 1600 mg/l (prameň 
Klára) do 9400 mg/l (prameň Herkules) s obsahom oxidu uhličitého od 2200 
do 3800 mg/l. Na pitné kúry sa využívajú liečivé pramene a to: Hlavný, 
Lekársky, Klára, Alžbeta, Napoleon, Herkules, Kolonádny a Anna. Voda sa pije 
trikrát denne,zvyčajne pred jedlom. Množstvo a dobu určí ošetrujúci lekár.

Herkules – je čo do obsahu minerálnych látok a oxidu uhličitého najsilnejším 
prameňom na Slovensku. Výborne sa osvedčil pri chorobách žalúdka
a dvanástnika, pri chorobách dýchacích ciest hlavne preto, že svojim obsahom 
jódu pôsobí mimoriadne priaznivo na odstraňovanie hlienov
z dýchacích ciest. Je veľmi účinný pri cukrovke.

Hlavný – kyslej povahy, používa sa pri chorobách žalúdka a dvanástnika,
pri stavoch po operáciách žalúdka, pri chorobách pečene, pri nedostatku 
žalúdočnej šťavy, pri poruchách a tvorbe krvi.

Lekársky – alkalickej povahy. Je vysoko mineralizovaný. Používa
sa pri chorobách žalúdka a dvanástnika s prebytkom žalúdočnej šťavy,
na inhalovanie pri chronickom zápale priedušiek, pri zápaloch sliznice horných 
dýchacích ciest, ako aj pri rozšírených prieduškách a pri liečení astmy.

Alžbeta – s malým obsahom sodíka sa veľmi osvedčil pri liečbe
pečeňových chorôb.

Klára – voda je železnatá uhličitá so stopami sírovodíka sa používa
na inhalácie pre choroby dýchacích ciest a pre reumatické choroby.

Napoleon – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sodná, železnatá, uhličitá 
so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Používa sa na liečenie choroby 
žlčových ciest, choroby colitídy a chronickej poruchy pečene.

Anna – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sódna so zvýšeným obsahom 
kyseliny metabolitej. Používa sa na liečenie žalúdočnej dysepsie, chronických 
chorôb slinivky brušnej, chorôb horných dýchacích ciest.

Kolonádny – tento prameň je vhodný pri liečbe anémie, pri deficite žalúdočnej 
kyseliny a pri zápaloch žalúdka. Vhodný tiež na liečbu Crohnovej choroby.

� �������� ����������� ������ �� ������ ���������
onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho 
ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou 
sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby pohybového 
ústrojenstva, choroby močových ciest a obličiek, ženské choroby, choroby
z povolania a nervové ochorenia.

������ �������� ������������� � ��������
pitné kúry z minerálnych prameňov, minerálne kúpele, inhalácie, perličkový
a vírivý kúpeľ, škótske streky, klasická masáž, podvodná a reflexná masáž, 
�nska sauna, turecký parný kúpeľ, rašelinové zábaly, plynové injekcie, 
akupunktúra, TUI-NA-čínska masáž, fitness, lymfodrenáž, whirlpool, 
para�nové zábaly, suchý uhličitý kúpeľ, oxygenoterapia, individuálny
telocvik a iné.
Za doplatok: medová masáž, masáž lávovými kameňmi, pivný prísadový 
kúpeľ, BODY cleaner, reflexná masáž chodidiel, bambusová masáž a pod.

�� ��� ���������� ��� ������
����� ������������ �������:
Onkologische Krankheiten, Krankheiten des Kreislaufs-, des 
Verdauungssystems,  Krankheiten aus der St�rung des Stoffwechsels und der 
Drüsen mit innerer Sekretion, nicht tuberkul�se Krankheiten der Atemwege, 
Krankheiten des Bewegungssystems, Krankheiten der Harnwege und Nieren, 
Frauenkrankheiten und Berufskrankheiten.
 
����� ��� ���������� �� ���������� ���:
Trinkkuren aus den Mineralquellen, Mineralbäder, Inhalationen, Perlen- und 
Wirbelbad, schottische Spritzer, klassische Massage, Unterwasser- und 
Reflexmassage, finnische Sauna, türkischer Damp�ad, Torfumschläge, 
Gasspritzen, Akupunktur, TUI-NA- chinesische Massage, Fitness,
Lympfendränage, Whirlpool.

Für die Nachzahlung: Honigmassage, Massage mit den Lavasteinen, 
Bierzutatbad, BODY cleaner,  Fuβmassage, Bambusmassage u. a.
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TIK BK*
TIK BJ**
Mestská polícia
Záchranná služba
Hasičská služba
Polícia
  *Turisticko infor. kan. – Bardejovské Kúpele
**Turisticko informačná kancelária – Bardejov

TIK BK*
TIK BJ**
Stadtpolizei
Rettungsdienst
Feuerwehr
Polizei
  *Touristisches Informationsbüro Bardejover Bad
** Touristisches Informationsbüro Bardejov

+421 54 477 44 77
+421 54 474 40 03

159
112 (155)
112 (150)
112 (158)

+421 54 477 44 77
+421 54 474 40 03

159
112 (155)
112 (150)
112 (158)
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Ein untrennbarer Bestandteil der Stadt Bardejov ist Bardejover Bad, das zu 
den schönsten Badestädten in der Slowakei gehört. Es wurde bereits in der 
Vergangenheit berühmt, vor allem durch seine Mineralwässer, die wohltuend 
auf den Vertrauungstrakt wirken. Erste schri�liche Erwähnung über 
Bardejover Bad stammt aus dem Jahr 1247, wann der ungarische König Bela IV. 
das Gebiet des heutigen Bads auch mit den Quellen der Stadt geschenkt hat. 
Die Nachricht über Bad verbreitet sich schnell auch auf den Herrscherhöfen, 
vor allem nach der Heilung schwerbehinderten Adeligen, Herrn Thomas 
Lisický aus Lisice. In Bad heilte sich auch zweite Ehefrau vom Kaiser Napoleon 
I. Marie Luise, später russischer Zar Alexander I. und im Jahr 1895 Kaiserin 
Elisabeth, genannt Sissi. Im Areal des Bades befindet sich ein Freilichtmuseum 
– Museum der Volksarchitektur und Ethnographische Exposition des 
Scharoscher Museums. Hohes Niveau der Kurheilung in Bardejover Bad, stille 
und ruhige Umgebung verbürgen Ihnen angenehmen Urlaub zu erleben, der 
um eine Menge der Heilprozeduren in jeder Jahreszeit bereichert ist. 
Bardejover Bad bietet Ihnen Höchsterholung, stille und zauberha�e 
Umgebung, wo Sie sicher neue Krä�e schöpfen. Bardejover Bad bietet auch 
Menge von kulturellen und sportlichen Freizeitaktivitäten.

������������� – ����������
Trinkkuren gehören zu den Hauptheilprozeduren in Bardejover Bad. 
Naturwässer, die hier entspringen, sind wie Hydrokohlen-, Natriumchlorid-, 
Eisenwässer, kalte und hypotonische Wässer mit dem erhöhten Inhalt der 
Borsäure klassifiziert. Die Gesamtmineralisation der einzelnen Quellen ist von 
1600 mg/l (Quelle Klára) bis 9400 mg/l (Quelle Herkules) mit dem 
Kohlendioxidinhalt von 2200 bis 3800 mg/l.  Zu den Trinkkuren nutzt man die 
Heilquellen, und zwar: Hlavný, Lekársky, Klára, Alžbeta, Napoleon, Herkules 
und Anna. Wasser trinkt man dreimal täglich, gewöhnlich vor dem Essen. Die 
Menge und die Zeit bestimmt der Pflegearzt.

Herkules – was den Mineralstoffen-und Kohlendioxidinhalt betrifft, ist diese 
Quelle am stärksten in der Slowakei.  Sie bewährte sich ausgezeichnet bei den 
Magen-,  Zwölffingerdarm- und Atemwegekrankheiten. Vor allem weil sie mit 
ihrem Jodinhalt auβergewöhnlich günstig auf das Schleimbeseitigen aus den 
Atemwegen wirkt. Sie ist sehr wirksam bei der Zuckerkrankheit.

Hlavný – der sauren Natur,  man benutzt sie bei den Magen- und 
Zwölffingerdarmkrankheiten, bei den Zuständen nach den Magenoperationen, 
bei den Leberkrankheiten, beim Mangel am Magensa�, bei den Störungen und 
der Blutbildung.

Lekársky – der alkalischen Natur. Sie ist hochmineralisiert. Man benutzt sie 
bei den Magen- und Zwölffingerdarmkrankheiten mit dem 
Magensa�überschuss, zum Inhalieren bei der chronischen Bronchitis, bei der 
Entzündung der Schleimhaut der Obenatemwege, wie auch bei der 
Bronchienktasie und bei der Asthmaheilung.

Alžbeta – mit dem kleinen Inhalt des Natriums bewährte sich sie bei der 
Heilung der Leberkrankheiten.

Klára – eisenhaltiges Kohlenwasser mit den Spuren des Schwefelwasserstoffs 
benutzt man zum Inhalieren bei den Atemwegekrankheiten und bei den 
rheumatischen Krankheiten.

Napoleon – Hydrokarbonat-,  Chlorid-, Natrium-,  Eisen-, Kohlenwasser mit 
dem erhöhten Inhalt der Borsäure. Man benutzt es zur Heilung der Krankheit 
der Gallengänge, der Colitis und der chronischen Leberstörung

Anna – Hydrokarbonat-, Chlorid-, Natriumwasser mit dem erhöhten Inhalt 
der Metabolsäure. Man benutzt es zur Heilung der Magendysepsion, der 
chronischen Krankheiten der Bauchspeicheldrüse und der Krankheiten der 
Obenatemwege

Kolonádny – Das Wasser ist bei der Behandlung von Anämie, Mangel an 
Magensäure und Magenentzündungen.

���������/�������

Kontakt Bardejover Bad

054/ 477 44 70, 44 60
Kontakt Bardejov

054/ 472 26 41
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Neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské Kúpele, ktoré patria
k najkrajším kúpeľným mestečkám na Slovensku. Preslávili sa už v minulosti, 
najmä svojimi minerálnymi vodami, ktoré blahodárne pôsobia na tráviaci trakt. 
Prvá písomná zmienka o Bardejovských Kúpeľoch pochádza z roku 1247, kedy 
uhorský král´ Bela IV. daroval územie dnešných kúpeľov aj s prameňmi mestu 
Bardejov. Chýr o kúpeľoch sa dostáva aj do panovníckych dvorov, hlavne
po uzdravení ťažko postihnutého šľachtica, pána Tomáša Lisického z Lisiec.
V kúpeľoch sa liečila aj druhá manželka cisára Napoleona I. Mária Lujza, neskôr 
ruský cár Alexander I. a v roku 1895 cisárovna Alžbeta, zvaná Sissi. V areáli 
kúpeľov sa nachádza skanzen – múzeum ľudovej architektúry a Národopisná 
expozícia Šarišského múzea. Vysoká úroveň kúpeľnej liečby v Bardejovských 
Kúpeľoch ako aj tiché a pokojné prostredie vám zaručia prežiť príjemnú 
dovolenku, ktorá je obohatená o množstvo liečebných procedúr, v ktoromkoľvek 
ročnom období. Bardejovské Kúpele vám ponúkajú maximálny relax, tiché
a očarujúce prostredie, kde zaručene načerpáte nové sily. Bardejovské Kúpele 
ponúkajú aj množstvo kultúrnych a športových aktivít vo voľnom čase.

��������� ���� � ����� ����
Pitné kúry patria k hlavným liečebným procedúram v Bardejovských Kúpeľoch. 
Prírodné vody, ktoré tu vyvierajú sú klasifikované ako hydrouhličitanové, 
chloridosodné, železnaté, studené, hypotonické so zvýšeným obsahom kyseliny 
boritej. Celková mineralizácia jednotlivých prameňov je od 1600 mg/l (prameň 
Klára) do 9400 mg/l (prameň Herkules) s obsahom oxidu uhličitého od 2200 do 
3800 mg/l. Na pitné kúry sa využívajú liečivé pramene a to: Hlavný, Lekársky, 
Klára, Alžbeta, Napoleon, Herkules, Kolonádny a Anna. Voda sa pije trikrát 
denne,zvyčajne pred jedlom. Množstvo a dobu určí ošetrujúci lekár.

Herkules – je čo do obsahu minerálnych látok a oxidu uhličitého najsilnejším 
prameňom na Slovensku. Výborne sa osvedčil pri chorobách žalúdka
a dvanástnika, pri chorobách dýchacích ciest hlavne preto, že svojim obsahom 
jódu pôsobí mimoriadne priaznivo na odstraňovanie hlienov z dýchacích ciest.
 Je veľmi účinný pri cukrovke.

Hlavný – kyslej povahy, používa sa pri chorobách žalúdka a dvanástnika, pri 
stavoch po operáciách žalúdka, pri chorobách pečene, pri nedostatku 
žalúdočnej šťavy, pri poruchách a tvorbe krvi.

Lekársky – alkalickej povahy. Je vysoko mineralizovaný. Používa sa pri 
chorobách žalúdka a dvanástnika s prebytkom žalúdočnej šťavy, na inhalovanie 
pri chronickom zápale priedušiek, pri zápaloch sliznice horných dýchacích ciest, 
ako aj pri rozšírených prieduškách a pri liečení astmy.

Alžbeta – s malým obsahom sodíka sa veľmi osvedčil pri liečbe pečeňových 
chorôb.

Klára – voda je železnatá uhličitá so stopami sírovodíka sa používa na inhalácie 
pre choroby dýchacích ciest a pre reumatické choroby.

Napoleon – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sodná, železnatá, uhličitá
so zvýšeným obsahom kyseliny boritej. Používa sa na liečenie choroby žlčových 
ciest, choroby colitídy a chronickej poruchy pečene.

Anna – voda je hydrouhličitanová, chloridová, sódna so zvýšeným obsahom 
kyseliny metabolitej. Používa sa na liečenie žalúdočnej dysepsie, chronických 
chorôb slinivky brušnej, chorôb horných dýchacích ciest.

Kolonádny – tento prameň je vhodný pri liečbe anémie, pri deficite žalúdočnej 
kyseliny a pri zápaloch žalúdka. Vhodný tiež na liečbu Crohnovej choroby.

�������� ���
Spa Bardejovské Kúpele forms an integral part of the Town of Bardejov. 
Bardejovské Kúpele is one of the most beautiful spas in Slovakia. For centuries 
Bardejovské Kúpele has been well known especially for its mineral waters, which 
are beneficial to patients suffering from digestive disorders. The first written 
record about Bardejovské Kúpele dates back to 1247, when the King Béla IV of 
Hungary bequeathed the territory of the present-day Spa, together with the 
springs, to the Town of Bardejov. The good reputation of the Spa spread quickly 
among nobility, in particular a�er severely ill aristocrat Tomas Lisicky from 
Lisice had been cured here. Many renowned people were treated in Bardejovské 
Kúpele including Maria Louisa, the second wife of emperor Napoleon I, the 
Russian tsar Alexander I and the empress Elisabeth, a.k.a. Sissi (in 1895). In 
Bardejovské Kúpele you can find an open-air museum – the Museum of Folk 
Architecture and also the Exposition of Folk Lore of the Saris Museum. High 
quality spa treatments in Bardejovské Kúpele along with quiet and peaceful 
surroundings ensure memorable vacation every time of the year. Bardejovské 
Kúpele offers maximum relaxation and lovely surroundings, where you will surely 
be able to refresh your body and mind. In Bardejovské Kúpele you can visit many 
cultural events and take part in various sports
and free time activities.

������� ������ – �������� �����
One of the most important treatment procedures in Bardejovské Kúpele are 
drinking cures. Natural mineral waters of Bardejovské Kúpele have been 
classified as hydrocarbonate, sodium chloride, ferrous, cold, hypotonic with 
increased boric acid content. The total mineralization of the individual springs 
ranges from 1,600 mg/liter (the Klára spring) to 9,400 mg/liter (the Hercules 
spring) with the carbon (IV) oxide content ranging from 2,200 mg/liter to 3,800 
mg/liter. Mineral waters from the following springs are used for the drinking 
cures: Main Spring (Hlavný), Medical Spring (Lekársky), Klára, Alžbeta, 
Napoleon, Hercules and Anna. Patients drink the water three times a day mainly 
before meals. The amounts and the time schedules are determined by the 
attending doctor.

Spring Hercules – With regard to the content of mineral substances and 
carbon dioxide, Hercules is one of the mightiest springs in Slovakia. It has proved 
to be very effective in treating the digestive disorders (stomach and duodenum) 
and respiratory diseases (its iodine content has very favorable effect on 
removing the mucus from the airway). Hercules is also very effective in curing 
diabetes.

Main Spring/ Hlavný – The Main Spring has acidic character; it is effective in 
treating stomach and duodenum disorders, post-surgical stomach conditions, 
liver disorders, lack of gastric acid, blood disorders and problems with blood 
formation.

Medical Spring/ Lekársky – Medical Spring is highly mineralised having 
alkaline nature; it is effective in treating stomach and duodenum disorders with 
overproduction of gastric acid, chronic bronchitis (via inhalation), upper airway 
inflammations, bronchiectasis and asthma.

Alžbeta – The spring is characterised by low sodium content; it has proved to be 
useful in treating various liver disorders.

Klára – The water of this spring is ferrous, carbonic, with traces
of hydrosulphide. It is administered by inhalation for the treatment of airway 
disorders and rheumatic illnesses.

Napoleon – The water is characterized by the content of hydrocarbonates, 
chlorides, sodium, iron and carbon with increased boric acid content. It has 
proved to be useful in treating bile duct diseases, colitis and chronic liver disease.

Anna – The water is characterized by the content of hydrocarbonates, chlorides, 
sodium with increased metabolic acid content. It has proved to be useful in 
treating stomach dyspepsia, chronic pancreas disorders and upper airway 
disorders.

Kolonádny – The water is effective in treating anemia,  deficiency of stomach 
acid and stomach inflammations.
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Bardejov Spa

054/ 477 44 70, 44 60
The Town of Bardejov

054/ 472 26 41
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onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho 
ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, 
netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby pohybového ústrojenstva, 
choroby močových ciest a obličiek, ženské choroby, choroby
z povolania a nervové ochorenia.

������ �������� ������������� � ��������
pitné kúry z minerálnych prameňov, minerálne kúpele, inhalácie, perličkový
a vírivý kúpeľ, škótske streky, klasická masáž, podvodná a reflexná masáž, �nska 
sauna, turecký parný kúpeľ, rašelinové zábaly, plynové injekcie, akupunktúra, 
TUI-NA-čínska masáž, fitness, lymfodrenáž, whirlpool, para�nové zábaly, suchý 
uhličitý kúpeľ, oxygenoterapia, individuálny
telocvik a iné.
Za doplatok: medová masáž, masáž lávovými kameňmi, pivný prísadový kúpeľ, 
BODY cleaner, reflexná masáž chodidiel, bambusová masáž a pod.

�������� ���� ��� ��������� �����������
��� ������� �� ����������� ������:
Oncological diseases, disorders of blood circulation system, digestive tract 
disorders, metabolic disorders and disorders of endocrine glands, non-
tuberculous airway disorders, musculoskeletal system disorders, renal and 
urinary tract disorders, female reproductive system diseases, occupational 
illnesses.
 
���� �� ��������� ���������� �� ����������� ������:
Mineral water drinking cures, mineral baths, inhalations, pearl bath and whirl 
bath, Scotch douche, classical massage, underwater (subaqual) massage, 
reflexive massage, Finnish sauna, Turkish steam bath, peat wraps, gas 
injections, acupuncture, TUI-NA-Chinese massage, fitness, lymphatic drainage, 
whirlpool.

For the additional payment: Treatment procedures charged separately: honey 
massage, lava stone massage, beer bath, BODY cleaner, foot massage, bamboo 
massage etc.

+421 948 720 226
+421 54 474 40 03

159
112 (155)
112 (150)
112 (158)

Dôležité informácie / Important information
TIK BK*
TIK BJ**
Mestská polícia / Municipal Police
Záchranná služba / Emergency Medical Services
Hasičská služba / Fire Department
Polícia / Police
Visitor Information Center – Bardejovské Kúpele*
Visitor Information Center – Bardejov**



Bardejov 6 km, Prešov

Kúpalisko

Hotel

Cyklistický chodník

Turistický chodník

Parkovisko

Kaviareň

Golf

Volejbal

Tenis

Liečivý prameň

Nákupné stredisko

Kostol

Kino

Reštaurácia

Detské ihrisko

Zastávka autobusu

Smer Zborovský hrad 2,5 h

P

P

Slovenská pošta Bankomat

 Rozhľadňa Kamenná hora 

 Kostol Ochrany Bohorodičky 

 Múzeum ľudovej architektúry 

 Lávka priateľstva 

 Letné vyhrievané kúpalisko 

 Liečivé singletracky 

 Socha cisárovnej Alžbety 

 Kúpeľný dom 

 Kúpeľný park 

 Recepcia a časovanie procedúr 

 Wellness Spa 

 Jazero 

 Hudobné leto 

 Kyslíková cesta 

 Soľná jaskyňa 

 Turistický chodník Čierna mláka a rozhľadňa 

 Ohnisko nad jazierkom 

 Zborov – hrad Makovica 

 Tenis / Volejbal 

 Vila Rákóczi – Šarišské múzeum 

 Kolonáda 

 Bowling 

 Bardejov (6 km) 

 Ľudový prameň 

 Kamienna góra widokowa 

 Kościół Ochrony Bogorodzicy 

 Muzeum achitektury ludowej 

 Ławeczka przyjaźni 

 Basen z wodą ogrzewaną 

 Lecznicze singletracki 

 Rzeźba cesarzowej Elżbiety 

 Dom Zdrojowy 

 Park zdrojowy 

 Recepcja i terminy procedur 

 Wellness Spa 

 Jezioro 

 Lato muzyczne 

 Ścieżka joggingowa 

 Grota solna 

 Ścieszka turystyczna Czarna mlaka i wieża widokowa 

 Kominek nad jeziorem 

 Zborov – zamek Makovica 

 Tenis / Siatkówka 

 Vila Rákóczi – Szariszskie muzeum 

 Pijalnia 

 Bowling 

 Bardejov (6 km) 

 Źródło 

Kąpielisko

Hotel

Szlak rowerowy

Szlak turystyczny

Parking

Kawiarnia

Golf

Siatkówka

Tenis

Źródło leczniczne

Centrum handlowe

Kościół

Kino

Restauracja

Plac zabaw

Przystanek autobusowy

Poczta ATM

Статуя императрицы Елизаветы Бовлинг Народный источник Kостел Воздвижения Креста

Вилла Ракоци – Шаришский музей Музыкальное лето

Курортный дом Колоннада Музей народной архитектуры

Костел Покрова Богородицы Элизабет Парк Туристическая дорожка Кислородная дорожка Singletrack

Соляная пещера

Подогреваемый бассейн

Камин над озером

Зборов – замок Маковица

Теннис/ волейбол

Веллнесс Спа

Мостик дружбы

Бардейов (6 км)

Legenda
Легенда

Бассейн

Гостиница

Велосипедная дорожка

Туристическая дорожка

Парковка

Кафе

Гольф

Волейбол

Теннис

Лечебный источник

Торговый центр

Костел

Кино

Ресторан

Детская площадка

Остановка автобуса

Прием и синхронизация процедур

Отель Александр

Statue der Kaiserin Elisabeth Bowling Volksquelle Kirche der Kreuzerhöhung

Villa Rákóczi -  Scharoscher Museum Musiksommer

Kurhaus Kolonnade Museum der Volksarchitektur

Kirche des Schutzes der Muttergottes Elisabeth park Wanderweg – Čierna mláka Sauerstoffweg – Kyslíková dráha Singletrack

Salzhöhle

Ausgewärmtes Sommerfreibad

Kamin über dem See

Zborov – Burg Makovica

Tennis/ Volleyball

Wellness Spa

Steg der Freundscha�

Bardejov (6 km)

Legenda
Legende

Freibad

Hotel

Radweg

Wanderweg

Parkplatz

Café

Golf

Volleyball

Tennis

Heilquelle

Einkaufszentrum

Kirche

Kino

Restaurant

Kinderspielplatz

Bushaltestelle

Rezeption und Planen der Prozeduren

Hotel Alexander Kamenna hora lookout 

 Church of the Protection of the Mother of God 

 Museum of Folk Architecture 

 Bridge of Friendship 

 Heated Outdoor Pool 

 Lecznicze singletracki 

 Statue of Empress Elisabeth 

 Spa House 

 Park 

 Reception and Timing of Procedures 

 Wellness Spa 

 Lake 

 Musical Summer 

 Oxygen path 

 Salt Cave 

 Hiking trail Black Puddle with lookout 

 Fireplace over lake 

 Zborov Castle a.k.a. Makovica 

 Tennis/ Volleyball 

 Villa Rákóczi – Saris Museum 

 Colonnade 

 Bowling 

 Bardejov (6 km) 

 Folk Spring 

Outdoor Pool

Bike Trail

Hiking Trail

Parking Area

Coffee House

Volleyball

Healing Mineral Spring

Shopping Centre

Church

Movie Theater

Restaurant

Playground for Children

Bus Stop

Hotel

Golf

Tennis

Post Office ATM


	Page 1
	Page 2

