
                                                        UUUbbbyyytttooovvvaaannniiieee   
Sekier – Osada 8746, 960 01  ZVOLEN, IČO 45 426 376, IČ DPH SK2022980234   

 

 

Cenník platný od 04.11.2017   11  ––  22  nnooccii  33  aa  vviiaacc  nnooccíí  

DDoommččeekk     11  ––  22  oossoobbyy  3355€€//nnoocc  2255€€//nnoocc  

... od 12,50€/osoba/noc  33  oossoobbyy  7700€€//nnoocc  5500€€//nnoocc  
     

CChhaattkkaa   11  ––  44  oossoobbyy  7700€€//nnoocc  5500€€//nnoocc  

... od 11€/osoba/noc  55  oossôôbb  8800€€//nnoocc  5555€€//nnoocc  

  66  oossôôbb  9966€€//nnoocc  6666€€//nnoocc  

  77  oossôôbb  111122€€//nnoocc  7777€€//nnoocc  
     

AAppaarrttmmáánnoovvýý  ddoomm   11  ––  44  oossoobbyy  8866€€//nnoocc  6688€€//nnoocc  

... od 16€/osoba/noc  55  ––  66  oossôôbb  112299€€//nnoocc  110022€€//nnoocc  

  77  oossôôbb  114400€€//nnoocc  111122€€//nnoocc  

  88  oossôôbb  116600€€//nnoocc  112288€€//nnoocc  

  99  oossôôbb  118800€€//nnoocc  114444€€//nnoocc  

 

V cene JE ZAHRNUTÉ Ubytovanie a parkovanie v uzavretom areáli  

V cene NIE JE ZAHRNUTÝ Miestny poplatok 0,40€/osoba/noc a prípadný Poplatok za psa 20€/noc 

Ceny sú uvádzané s DPH a neplatia pre Silvestrovské, Vianočné a Veľkonočné pobyty 
 

Príplatky za neskoršie uvoľnenie (možné po vzájomnej dohode ubytovateľa s ubytovaným) 

  5€/osoba alebo 10€/osoba Chatka/Domček do 1200 hod. alebo do 1800 hod. 

10€/osoba alebo 15€/osoba Apartmánový dom do 1200 hod. alebo do 1800 hod.  
 

Storno podmienky (% z celkovej ceny objednávky): 

... viac ako 35 dní pred nástupom na pobyt bez poplatku, 35 až 15 dní pred nástupom na pobyt 30% 

... 14 až 2 dni pred nástupom na pobyt 50%,  menej ako 2 dni pred nástupom na pobyt 100 % 

 

Rozloženie izieb  ... maximálna kapacita 58 osôb 

Domček = maximálne 3 osoby 1 dvojlôžková izba  + možnosť 1 prístelky na gauči v obývačke 
  

CH č. 7 = maximálne 7 osôb 2 dvojlôžkové izby  + možnosť 3 prísteliek na váľandách v obývačke 

CH č. 8 = maximálne 7 osôb 2 dvojlôžkové izby  + možnosť 3 prísteliek na váľandách v obývačke 
  

AD č. 1 = maximálne 8 osôb 3 dvojlôžkové izby  + možnosť 2 prísteliek na gauči v obývačke 

AD č. 2 = maximálne 7 osôb 3 dvojlôžkové izby  + možnosť 1 prístelky na gauči v obývačke 

AD č. 3 = maximálne 8 osôb 3 dvojlôžkové izby  + možnosť 2 prísteliek na gauči v obývačke 

AD č. 4 = maximálne 9 osôb 2 dvojlôžkové izby + trojlôžková izba  + možnosť 2 prísteliek na gauči v obývačke 

AD č. 5 = maximálne 9 osôb 1 päťlôžková izba + dvojlôžková izba  + možnosť 2 prísteliek na gauči v obývačke 

 


