
  

CENNÍK dvojlôžková, 
trojlôžková izba 

trojlôžková 
izba 

Apartmán 
vrátane 
prístelky 

2+2 

Dvojlôžková 
izba 

obsadená     
1 osobou 

Štvorlôžková 

DÁTUM 

Pevné lôžko  
Prístelok 

4 pevné 
lôžka 

Dospelý 
Dieťa do 12 

r. 

SEZÓNA  
18,00 € 12,50 € 10,00 € 50-60 21,00 € 50,00 € 

3.1.-20.3, 25.6.-7.9. 

MIMOSEZÓNA 
15,00 € 11,00 € 10,00 € 50-60 19,30 € 50,00 € 21.3-30.6.,8.9.-

22.12. 

VEĽKÁ NOC 14,00 € 11,50 € 12,00 € 50-60 21,00 € 55,00 € 

SILVESTER od 
27.12. 

22,00 € 18,00 € 14,00 € 70-80 40,00 € 65,00 € 

3.1.-27.12. Business izba  19 eur / 1 osoba, 29 eur / obsadená  1 osobou 

                           Nástup na pobyt od 13 00 hod               Odubytovanie do 10 30 hod 

Počas celého roka si Vás dovoľujeme upozorniť na ponuku výhodných balíkov na našej web stránke 
!! 

 

Ceny sú uvádzané vrátane  DPH / 1osoba / 1 noc, okrem apartmánov a štvorlôžkovej izby 
V cene nie je zahrnutý miestny poplatok 0,5 €  / osoba / noc   
Pri využívaní trojlôžkovej izby  len 2 osobami účtujeme príplatok 6 Eur/ 1 osoba / 1noc   
Prístelky sú k dispozícii len na trojlôžkových izbách a apartmánoch   
Deti vo veku do 3 rokov bez nároku na pevné lôžko zdarma /možnosť požičania postieľky/ 
  
Pri ubytovaní nad  2 noci 10 % zľava z ceny ubytovania / mimosezóna /    
Domáce zviera 6 eur / 1 noc   
 

POPLATKY ZA ZRUŠENIE REZERVÁCIE 
Rezervovali ste si izbu, zaplatili ste zálohu, obdržali ste voucher, ale jeden  
alebo viacerí z vás nemôžu prísť ? V tomto prípade vám ponúkame dve možnosti :  
a. podľa možností zmeníme obdobie alebo počet osôb a upravíme konečnú sumu  
(vrátane možného stornovacieho poplatku).  
b. v prípade, že chcete stornovať Váš pobyt, ste povinný uhradiť storno poplatok  
podľa tabuľky :  
V prípade, že sa počas Vášho pobytu rozhodnete odísť skôr, zaplatená suma (ani záloha) Vám  
nebude vrátená späť.  
 

Počet dní pred začatím Vášho pobytu: Percento z celkovej sumy: 

viac ako 60 dní 25,00% 

viac ako 30 dní   40,00% 

viac ako 10 dní 60,00% 

menej ako 10dní 100,00% 

 
 

 



  

 

    STRAVOVANIE      BUFETOVÉ RAŇAJKY POLPENZIA PLNÁ PENZIA 

Dospelá osoba 5,00 € 10,00 € 14,00 € 

Detská porcia 3,50 € 7,00 € 10,00 € 

    Výberom z jedálneho lístka podľa výberu podľa výberu podľa výberu 

  

RECEPCIA JE V PREVÁDZKE DO 2200 HODINY 
V NOČNÝCH HODINÁCH JE HLAVNÝ VCHOD ZAMKNUTÝ  
OBJEKT JE NONSTOP CHRÁNENÝ KAMEROVÝM SYSTÉMOM  
 
Cenník platný od 1.1.2013  


