CENNÍK UBYTOVANIA NA 1 NOC 02.01.2019 – 27.12.2019
CENA ZA IZBU
Classic dvojposteľová izba
Classic obsadená 1 osobou
Imobilná izba (osoba so ZŤP preukazom)
LUX
Premium apartmán
Rodinný apartmán - 2 spálne
Prezidentský apartmán
Prístelka

MIMO SEZÓNA
10.03.-17.04.
23.04.-27.06.
15.09.-19.12.
159 €
120 €
149 €
179 €
219 €
299 €
359 €
60 €

SEZÓNA
06.01.-09.03.
28.06.-14.09.
179 €
144 €
169 €
199 €
239 €
329 €
379 €
70 €

TOP SEZÓNA
02.01.-05.01.
18.04.-22.04.
20.12.-27.12.
189 €
154 €
179 €
209 €
249 €
345 €
389 €
80 €

"WELLNESS"

ZAŽITE U NÁS SKUTOČNÝ
WELLNESS
- od 4 prenocovaní ZDARMA
exteriérová jacuzzi na terase hotela
v cene 45 € / 20 min.

V cene je zahrnuté: ubytovanie, 1x uvítací nápoj, raňajky formou bufetu, ako bonus pri individuálnych pobytoch večere formou servírovaného
4-chodového menu (pričom hlavný chod je výberom z troch hlavných jedál), neobmedzený vstup do wellness a fitness, parkovanie
monitorované kamerovým systémom, wifi pripojenie na internet, úschovňa bicyklov a lyží, neobmedzený vstup do detskej herne.
Wellness: plavecký bazén 20m, detský bazén pre batoľatá, interiérová jacuzzi, fínska sauna, turecká sauna, infra kabína, dve parné sauny,
Kneippov kúpeľ, tepidárium, relax bar, fitness.
BONUS 2019 neplatí počas obdobia Vianoc a Veľkej noci. Bonusy nie je možné spájať, z nich vydávať a nie je možné hodnotu bonusu odrátať
od ceny pobytu. Minimálna dĺžka pobytu počas Veľkej noci sú 4 prenocovania.
V cene nie je zahrnutá miestna daň 1,00 € /osoba/noc.
Počas pobytu 24.12.2019 je nutný doplatok za Štedrú večeru (79,00 €/ dospelá os., 47,00 €/ dieťa).
Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko ubytovanie zdarma.
Deti od 4 - 12 rokov (vrátane) 50% zľava z ceny prístelky.
Poplatok za psa 35 €/noc.
Uvedené ceny sú vrátane DPH.
Cenník je platný od 02.01.2019 do 27.12.2019.
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