Cenník ubytovania na rok 2019

Cenník ubytovania Hotel Aphrodite Palace ****
Platnosť

04.01. - 17.04.2019,
23.04. - 23.12.2019
v pracovnom týždni a v
termínoch piatok nedeľa so zakúpeným
pobytovým balíkom
alebo polpenziou

Izba Comfort
Pri obsadení 1 osobou

160 EUR
120 EUR

Apartmán Comfort

195 EUR

Izba Superior
Pri obsadení 1 osobou

180 EUR
130 EUR

Izba De Luxe
Pri obsadení 1 osobou

180 EUR
130 EUR

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

20 EUR

Doplatok za ďalšiu osobu na izbe Comfort, De Luxe
40 EUR
/nad 12 rokov/
Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa raňajky a voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového
sveta a fitness.

Ubytovanie v kúpeľoch v izbách 5* kategórie
Platnosť

04.01. - 17.04.2019,
23.04. - 23.12.2019
v pracovnom týždni a v
termínoch piatok nedeľa so zakúpeným
pobytovým balíkom
alebo polpenziou

Suite - Aphrodite Palace

230 EUR

Suite De Luxe - Aphrodite Palace

260 EUR

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

20 EUR

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

40 EUR

Prezidentský apartmán - Royal Apartments Aphrodite Palace
290 EUR
Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa raňajky a voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového
sveta 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.

Cenník ubytovania Hotel Aphrodite ****
Platnosť

04.01. - 17.04.2019,
23.04. - 23.12.2019
v pracovnom týždni a v
termínoch piatok nedeľa so zakúpeným
pobytovým balíkom

alebo polpenziou

Izba Comfort jednolôžková

90 EUR

Izba Comfort dvojlôžková

115 EUR

Izba Superior

145 EUR

Apartmán

170 EUR

Doplatok prístelka /osoba nad 12 rokov/

40 EUR

Doplatok prístelka / dieťa 3 – 11,99 rokov /
20 EUR
Uvedená cena na izbu a noc zahŕňa raňajky a voľný vstup do Termálnych bazénov, Natural spa, Saunového
sveta a fitness.
Popis ku hotelom Aphrodite Palace ****, Aphrodite **** a Aphrodite Royal Apartments Aphrodite
Palace*****
Uvedené ceny sú platné za izbu a noc. Uvedené ceny sú vrátane DPH.









Raňajky v hodnote 17 EUR v reštaurácii Aphrodite Palace sú pre ubytovaných hostí
poskytované grátis.
Deti do 2,99 roka 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 Aphrodite Royal Apartments Aphrodite
Palace***** majú hostia neobmedzený vstup do Termálnych bazénov, Saunového
sveta, Natural spa a hotelového fitness. V deň odchodu poskytujeme ubytovaným
klientom vo vyššie uvedených ubytovacích zariadeniach možnosť využiť grátis služby
Termálnych bazénov a Saunového sveta do 14:00. V prípade zotrvania v priestoroch
nášho Spa po 14:00 bude učtovaný DOPLATOK 0,20 €/minúta, t. j. každá začatá minúta
na výstupe zo šatní.
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 (hostia hotela Aphrodite Palace a
Aphrodite)
Ubytovaní klienti:*




polpenzia počas celého týždňa (večera - bufet) dospelá osoba 20 EUR/noc, polpenzia
dieťa (večera - bufet) 10 EUR/noc
plná penzia počas celého týždňa (obed - brunch, večera - bufet) dospelá osoba 32 EUR/
noc, dieťa 16 EUR/noc
obed (brunch) dospelá osoba 12 EUR/obed, dieťa 6 EUR/ obed

* Uvedené ceny platia pri objednaní stravovania vopred, pri rezervácii pobytu.
Pri doobjednaní stravovania až na mieste platia nasledovné ceny:



piatková i sobotňajšia galavečera dospelá osoba 25 EUR/večera, dieťa 12,50 EUR/večera
plná penzia piatok a sobota (obed - brunch, večera - bufet) dospelá osoba 37 EUR/noc,
dieťa 18,50 EUR /noc

Verejnosť (neubytovaní klienti):





raňajky 17 EUR
obed 12 EUR
večera 20 EUR
piatková i sobotňajšia galavečera 25 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.



doplatok za skorší check-in do 07:00 - cena za izbu/noc, od 07:00 - 50% z ceny za
izbu/noc, od 09:00 - 30% z ceny za izbu/noc
doplatok za neskorší check-out do 14:00 - 30% z ceny za izbu/noc, do 18:00 - 50% z ceny
za izbu/noc, nad 18:00 - cena za izbu/noc

Cenník ubytovania Hotel Malá Fatra *** , Vila Flóra *** , Villa Margaréta ***
(04.01. – 17.04.2018, 23.04 – 23.12.2017)
Izba Comfort jednolôžková
Izba Comfort dvojlôžková
Apartmán
Doplatok prístelka /osoba nad 12 rokov/
Doplatok prístelka /dieťa 3 - 11,99 rokov/
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 reštaurácii Malá Fatra, pre hostí ubytovaných v Malej Fatre,
Vile Margaréta a Vile Flóra sú poskytované grátis.
Deti do 2,99 roka 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 Termálnych bazénov, Saunového sveta a hotelového fitness. V deň odchodu
poskytujeme ubytovaným klientom na apartmánoch možnosť využiť grátis služby
Termálnych bazénov a Saunového sveta do 14:00. V prípade zotrvania v priestoroch
nášho Spa po 14:00 bude učtovaný DOPLATOK 0,20€/minúta, t. j. každá začatá minúta
na výstupe zo šatní.
Hostia v ubytovacích zariadeniach Malá Fatra, Vila Flóra, Vila Margaréta majú voľný
vstup do fitness a vstup do Termálnych bazénov na 3 hodiny, pričom počet nocí =
počet vstupov. Hostia a poistenci ubytovaní v našich zariadeniach si môžu dokúpiť voľný
vstup do Termálnych bazénov a Saunového sveta - Aphrodite štandard za 13
€/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 a Vila Margaréta sa môžu stravovať aj v
hoteli Aphrodite Palace, za cenových podmienok platných pre reštauráciu Aphrodite
Palace.

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



doplatok za skorší check-in do 07:00 - cena za izbu/noc, od 07:00 - 50% z ceny za
izbu/noc, od 09:00 - 30% z ceny za izbu/noc
doplatok za neskorší check-out do 14:00 - 30% z ceny za izbu/noc, do 18:00 - 50% z ceny
za izbu/noc, nad 18:00 - cena za izbu/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 10
% z celkovej ceny pobytu.
pri pobytoch Relax Exclusive, Aphrodite Beauty od nedele do piatku (na 5
nocí) poskytujeme zľavu 10 % z celkovej ceny pobytu.
na pobyt je možné uplatniť len jednu z uvedených zliav. Zľavy sa nesčítavajú.

