CENNÍK UBYTOVANIA
platný od 1.1.2009
Sezóna

Mimosezóna

Top sezóna

7.1.2009 – 15.4.2009

16.4.2009 – 12.6.2009

24.12.2009 – 6.1.2010

13.6.2009 – 15.9.2009

16.9.2009 – 23.12.2009

Izba pre 4‐6 osôb

14,‐ EUR/

13,‐ EUR/

18,‐ EUR/

Mezanínový
rodinný apartmán

421,76 SKK

391,64 SKK

542,27 SKK

Typ izby

Dvojlôžková izba
Izba pre 3‐4 osoby

AKCIA
V termíne od 1.5.2009 – 30.6.2009 poskytujeme zľavu vo výške 10% a v termíne od 1.7.2009
– 15.9.2009 zľavu vo výške 5% z ceny ubytovania. Zľavu je možné kumulovať s ostatnými
poskytovanými zľavami.
NOVINKA
V sezóne prístup na internet.
Ceny sú uvádzané za osobu/noc s rozšírenými kontinentálnymi raňajkami.
Je možnosť objednať večerné menu v cene 5,‐ EUR na osobu.
Príchod hostí je v čase od 14.30 – 17.00, odchod do 9.00 (ak nie je dohodnuté inak).
Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko sú ubytované zdarma.
Deti do 12 rokov majú 25% zľavu z ceny pevného lôžka, raňajok a večere.
Detská zľava sa neposkytuje z ceny prístelky.
Osoby na prístelke majú 25% zľavu z ceny ubytovania.
Pri pobytoch nad 10 nocí je jedna noc zdarma.
Pri ubytovaní na 1 noc účtujeme prirážku 50%, pri ubytovaní na 2 noci prirážku 25%.
V cene nie je zarátaná miestna daň z ubytovania 0,33 EUR za dospelú osobu/deň.
Parkovanie pri Vile Altwaldorf je zdarma. K dispozícii je záhradný krb s posedením.
Bez domácich zvierat.
Kontaktné údaje
Vila Altwaldorf**, Okružná 161/266, 059 52 Stará Lesná
Tel: +421/903/615061, Fax: +421/52/4591662
privat‐o@isternet.sk
www.altwaldorf.sk

REKREAČNÝ DOM

CENNÍK UBYTOVANIA
platný od 1.1.2009

Typ ubytovania

Veľký apartmán
Malý apartmán

Sezóna

Mimosezóna

Top sezóna

7.1.2009 – 15.4.2009

16.4.2009 – 12.6.2009

24.12.2009 – 6.1.2010

13.6.2009 – 15.9.2009

16.9.2009 – 23.12.2009

11,‐ EUR/

10,‐ EUR/

13,50,‐ EUR/

331,38 SKK

301,26 SKK

406,70 SKK

AKCIA
V termíne od 1.5.2009 – 30.6.2009 a 1.9.2009 – 30.9.2009 poskytujeme zľavu vo výške 10% a
v termíne od 1.7.2009 – 31.8.2009 zľavu vo výške 5% z ceny ubytovania. Zľavu je možné
kumulovať s ostatnými poskytovanými zľavami.

Ceny sú uvádzané za osobu/noc.
Je možné objednať raňajky v cene 3,30 EUR a večerné menu v cene 5,‐ EUR na osobu.
Príchod hostí je v čase od 14.30 – 17.00, odchod do 9.00 (ak nie je dohodnuté inak).
Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko sú ubytované zdarma.
Deti do 12 rokov majú 25% zľavu z ceny pevného lôžka, raňajok a večere.
Detská zľava sa neposkytuje z ceny prístelky.
Osoby na prístelke majú 25% zľavu z ceny ubytovania.
Pri pobytoch nad 10 nocí je jedna noc zdarma.
V cene nie je zarátaná miestna daň z ubytovania 0,33 EUR za dospelú osobu/deň.
Parkovanie pri Rekreačnom dome je zdarma.
Bez domácich zvierat.

Kontaktné údaje
Vila Altwaldorf**, Okružná 161/266, 059 52 Stará Lesná
Tel: +421/903/615061, Fax: +421/52/4591662
privat‐o@isternet.sk
www.altwaldorf.sk

