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Penzion RaMi - Rastislav Michalík ponúka ubytovanie v príjemne zariadených izbách s maximálnym
komfortom.
Každá izba je vybavená vlastným soc. zariadením, telefónom, rádiobudíkom, televízorom a bezplatným
pripojením na internet. Ponúkame ubytovanie v 15-stich dvoj-posteľových izbách s možnosťou rozšírenia na
štvor-posteľové formou prístelky. K dispozícií je aj bezbarierové ubytovanie.Deti do 4 rokov v sprievode
dospelej osoby za ubytovanie neplatia, deťom od 4 do 12 rokov poskytujeme zľavu.

Penzión RaMi - Rastislav Michalík ponúka možnosť stravovania nielen pre ubytovaných hostí, ale aj pre
ostatných návštevníkov. Vybrať si môžete z pestrého jedálneho lístka, ktorý okrem bohatého výberu
z minútkovej kuchyne, zahŕňa aj slovenské špeciality a ľudové jedlá z regiónu Kysúc. Samozrejmosťou sú
bezmäsité jedlá a možnosť zabezpečenia diétneho stravovania.
Jedáleň je k dispozícií počas celého dňa od 7:00 do 23:00 hod.

Nočný bar je otvorený od 23:00 do 02:00 hod. s možnosťou občerstvenia.
Predaj v priestoroch recepcie je nepretržitý.
Využiť môžete donáškovú službu na izby.

Penzion RaMi - Rastislav Michalík kladie veľký dôraz na spokojnosť svojich hostí a ponúka širokú škálu
nadštandardných služieb.
K dispozícií je požičovňa športových potrieb, ktorá svojím vybavením nadväzuje na športové a turistické
možnosti v okolí, ako aj v areáli penziónu.
Mysleli sme aj na uvoľnenie a oddych dospelých, ktorý nás navštívia spoločne so svojimi deťmi. Pre nich je k
dispozícií opatrovateľská služba - babysitting, ktorá v spojení s možnosťou fakultatívnych výletov, výletov do
prírody v spoločnosti sprievodcu ako pre dospelých tak aj pre deti, poskytne široké možnosti na relaxáciu a
naplnenie voľného času.
Pre deti je k dispozícií herňa s bohatou výbavou pre oddych i zábavu, TV.
Naši hostia, ktorí potrebujú aj počas pobytu riešiť naliehavé pracovné záležitosti, môžu využiť pripojenie na
internet dostupné v každej izbe. Samozrejmosťou je možnosť prepájania externých hovorov na izby a hovory
medzi izbami. Internetové služby su zároveň dostupné aj v detskej herni.
V priestoroch recepcie ponúkame možnosť kopírovania dokumentov, faxovanie, predaj upomienkových
predmetov, máp a tovaru každodenných potrieb.
Naši hostia môžu využiť služby práčovne, donášky na izby a ostatné doplnkové služby.

