Cenník
Cenník ubytovania na rok 2017
Cenník ubytovania Hotel Aphrodite Palace ****
Platnosť

04.01. - 12.04.2017,
18.04. - 25.12.2017
s výnimkou termínov *

Izba Štandard
Pri obsadení 1 osobou

100 EUR
85 EUR

Izba Comfort
Pri obsadení 1 osobou

140 EUR
110 EUR

Apartmán Comfort

185 EUR

Izba Superior
Pri obsadení 1 osobou

175 EUR
125 EUR

Izba De Luxe
Pri obsadení 1 osobou

175 EUR
125 EUR

Suite

210 EUR

Suite De Luxe

240 EUR

Doplatok za ďalšiu osobu na izbe De Luxe, Suite, Suite De Luxe a apartmáne Comfort
/nad 12 rokov/

35 EUR

Doplatok za ďalšiu osobu na izbe De Luxe, Suite, Suite De Luxe a apartmáne Comfort
/dieťa 3 - 11,99 rokov/

15 EUR

Cenník ubytovania Hotel Aphrodite ****
Platnosť

04.01. - 12.04.2017,
18.04. - 25.12.2017
s výnimkou termínov *

Izba Comfort jednolôžková

90 EUR

Izba Comfort dvojlôžková

105 EUR

Izba Superior

130 EUR

Apartmán

170 EUR

Doplatok prístelka /osoba nad 12 rokov/

35 EUR

Doplatok prístelka / dieťa 3 – 11,99 rokov /

15 EUR

Cenník ubytovania Royal Apartments Aphrodite Palace *****
Platnosť

04.01. - 12.04.2017,
18.04. - 25.12.2017
s výnimkou termínov *

Prezidentské apartmány pri obsadení 1-2 osobami

500 EUR

Prezidentský apartmán AKCIA - noc / 2 osoby s raňajkami

290 EUR

Uvedená cena pre Royal Apartments Aphrodite Palace ***** (prezidentské apartmány) zahŕňa
ubytovanie s plnou penziou a voľným vstupom do bazénov, sáun a fitness. Nevzťahuje sa na
akciovú ponuku na Prezidentský apartmán, tu cena zahŕňa raňajky a voľný vstup do bazénov, sáun
a fitness.




V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 0,90 EUR na osobu a noc.
Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

Popis ku hotelom Aphrodite Palace ****, Aphrodite **** a Royal Apartments Aphrodite Palace
*****

Uvedené ceny sú platné za izbu a noc. Uvedené ceny sú vrátane DPH.










Raňajky v hodnote 15 EUR v hoteli Aphrodite Palace sú pre ubytovaných hostí poskytované
grátis.
Deti do 2,99 rokov sú bez nároku na ubytovanie, stravovanie a procedúry grátis. Detskú
postieľku poskytujeme grátis na vyžiadanie.
Za platiace dieťa sa považuje osoba od 3 – 11,99 rokov ( vrátane)
V hoteloch Aphrodite Palace ****, Aphrodite **** a Royal Apartments Aphrodite Palace
***** majú hostia neobmedzený vstup do vodného a saunového sveta a hotelového
fitness.
V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 0,90 EUR na osobu a noc.
Uvedené ceny a podmienky neplatia pre klientov s liečbou na návrh zdravotnej poisťovne.
Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

DOPLATOK ZA STRAVU V REŠTAURÁCII APHRODITE PALACE
UBYTOVANÍ KLIENTI:







polpenzia nedeľa - štvrtok (večera - bufet) dospelá osoba 20 EUR/ noc, polpenzia dieťa
(večera - bufet) 10 EUR/noc
piatková i sobotňajšia galavečera dospelá osoba 25 EUR/večera, dieťa 12,5 EUR/večera
plná penzia nedeľa - štvrtok (obed - brunch, večera - bufet) dospelá osoba 32 EUR/ noc,
dieťa 16 EUR/noc
plná penzia piatok a sobota (obed - brunch, večera - bufet) dospelá osoba 37 EUR/noc, dieťa
18,5 EUR /noc
obed (brunch) dospelá osoba 12 EUR/obed, dieťa 6 EUR/ obed

VEREJNOSŤ:





raňajky 17 EUR
obed 20 EUR
večera 24 EUR
piatková a sobotňajšia galavečera 28 EUR

ŠPECIÁLNE DOPLATKY
V prípade, že máte požiadavku na konkrétne číslo izby, výhľad, či balkón, bude vám účtovaný
doplatok vo výške 10 EUR/izba/noc.

Cenník ubytovania Hotel Malá Fatra *** , Vila Flóra *** , Villa Margaréta ***
(04.01. – 12.04.2017, 18.04 – 25.12.2017)
Izba Comfort jednolôžková
Izba Comfort dvojlôžková
Apartmán
Doplatok prístelka

Popis k hotelu Malá Fatra ***, Vila Flóra *** a Vila Margaréta ***
Uvedené ceny sú platné za izbu a noc. Uvedené ceny sú vrátane DPH.










Raňajky v hodnote 7 EUR v hoteli Malá Fatra, Vila Margaréta a Vila Flóra sú pre
ubytovaných hostí poskytované grátis.
Deti do 2,99 rokov sú bez nároku na ubytovanie, stravovanie a procedúry grátis. Detskú
postieľku poskytujeme grátis na vyžiadanie.
Za platiace dieťa sa považuje osoba od 3 – 11,99 rokov ( vrátane)
Hostia ubytovaní na apartmánoch ubytovacích zariadení majú neobmedzený vstup do
vodného, saunového sveta a hotelového fitness.
Hostia v ubytovacích zariadeniach Malá Fatra, Vila Flóra, Vila Margaréta majú voľný
vstup od fitness a vstup do Vodného sveta na 3 hodiny, pričom počet nocí = počet
vstupov. Hostia ubytovaní v našich zariadeniach si môžu dokúpiť voľný vstup do Vodného a
Saunového sveta - Aphrodite štandard za 10 €/osoba/deň a pacienti za 12,50 €/osoba/deň.
V cene ubytovania nie je zahrnutá daň z ubytovania. Táto činí 0,90 EUR na osobu a noc.
Uvedené ceny a podmienky neplatia pre klientov s liečbou na návrh zdravotnej poisťovne.
Zmena cien ubytovania a balíkov vyhradená.

DOPLATOK ZA STRAVU V REŠTAURÁCII MALÁ FATRA





polpenzia (večera) dospelá osoba 10 EUR/noc, polpenzia (večera) dieťa 5 EUR / noc
plná penzia (obed, večera) dospelá osoba 20 EUR / noc, plná penzia (obed, večera) dieťa 10
EUR / noc
klienti ubytovaní v hoteli Malá Fatra, Vila Flóra, Vila Margaréta sa môžu stravovať aj v hoteli
Aphrodite Palace, za vyššie uvedených cenových podmienok

ŠPECIÁLNE DOPLATKY
V prípade, že máte požiadavku na konkrétne číslo izby, výhľad, či balkón, bude vám účtovaný
doplatok vo výške 10 EUR/izba/noc.

Zvýhodnené pobyty





pri pobyte od 7 nocí poskytujeme 15 % zľavu z ubytovania a vybraného balíka. Vzťahuje sa
na ubytovanie s raňajkami, liečebné, relaxačné a beauty pobyty.
pri pobytoch Relax Classic od nedele do piatku od 2 a viac nocí poskytujeme zľavu 15
% z celkovej ceny pobytu.
pri pobytoch Relax Exclusive, Relax Spa Sensation a Aphrodite Beauty od nedele do
piatku (na 5 nocí) poskytujeme zľavu 15 % z celkovej ceny pobytu.
na pobyt je možné uplatniť len jednu z uvedených zliav. Zľavy sa nesčítavajú.

