
 

OTVORENÉ NON-STOP 

ul. A. Kmeťa 358, 962 71  D U D I N C E 

      t.č./fax: 00421 45 5583 005 

mobil: 00421 907 834 179, 00421 908 818 222 
 

 

Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SK 

 

Zmluvné ceny sú stanovené na jednu osobu a jeden deň ( nie sme platcami DPH), v prepočte na 

plné obsadenie izby a pri dĺžke pobytu min. 4 noci. Pri použití perličkovej vane (izba č. 1 a č. 3) 

účtujeme príplatok  4,00 € za použitie /1 hod./. 

Veľká Noc, Vianoce a Silvester – cena dohodou. 

Možnosť krátkodobého ubytovania – jeden deň, prípadne jedna osoba na jeden deň, kde 

účtujeme príplatok dohodou. Štandardný príchod po 14.00 hod, uvoľnenie izby do 10.00 hod. 

dňa odchodu,  možnosť individuálne dohodnúť príchod a odchod. 

K ubytovaniu na požiadanie poskytujeme základné raňajky podľa jedálneho lístka v cene 3,50 € 

/osoba. Pri turnusoch vieme po dohode poskytnúť polpenziu v cene  8.- eur/osoba. 

Pri poskytnutí viacdňového ubytovania piaty a ďalší deň možnosť poskytnúť dohodou zľavu na 

ubytovanie v závislosti na dĺžke ubytovania, prípadne počtu ubytovaných osôb. 

V cene nie je zahrnutá daň za ubytovanie, ktorá sa platí pri nástupe na pobyt. Výška dane za 

ubytovanie je 1,00 (30,1260- Sk)/osoba/deň. 

Ostatné služby: Vonkajší gril -  cena za použitie 4,00 €  

V Dudinciach dňa  24. 10. 2016 

Ing. Ján Žitniak 

Cenník za ubytovacie služby 
Mimo sezóny 

(01.11. – 30.04.) 

Hlavná sezóna 

(01.05. – 31.10.) 

Lôžko na 2, 3 -posteľovej izbe bez balkóna 12,50 € 13,00 € 

Príplatok za obsadenie len 1 lôžka 8,00 € 9,00 € 

Prístelok 8,50 € 9,00 € 

Lôžko na 2,  3-posteľovej izbe s balkónom 13,50 € 14,00 € 

Príplatok za obsadenie len 1 lôžka 9,00 € 9,00 € 

Prístelok 8,50 € 9,00 € 

Pri požiadavke obsadiť izbu č.3 dvoma osobami 16,00 € 17,00 € 

Deti  

Do troch rokov bez nároku na lôžko zdarma zdarma 

Od 3 do 12 rokov – nocľah riešený formou prístelku Zľava 1,00 € Zľava 1,00 € 


