Cena zahŕňa:
-

-

ubytovanie v modernom kúpeľnom hoteli KUBO***
stravovanie formou bufetových stolov, začiatok pobytu večerou, ďalší deň plná penzia, koniec
pobytu raňajkami, raňajky sa podávajú v KH KUBO, obedy a večere v KH Choč, v prípade nízkeho
počtu klientov sa podávajú aj raňajky v KH Choč
1 x klasická masáž za pobyt, 1 x minerálna vaňa za pobyt pre každú osobu
1 x vstup do bazénov podľa výberu za pobyt, 1 x AQUA – VITAL Balíček za pobyt pre každú osobu
1 x vstup do soľnej jaskyne alebo do kardiofitness za pobyt podľa prevádzkovej doby pre každú
osobu

Cena pre 2 osoby na 2 noci
Ubytovacie zariadenie

2 osoby cez týždeň
Nástup: nedeľa, pondelok, utorok, streda
2 osoby cez víkend
Nástup v piatok

272 EUR
302 EUR

Na pobyt sa nevzťahujú žiadne ďalšie zľavy.
Za každú ďalšiu noc sa pripočítajú adekvátne služby. Pobyt sa začína večerou a končí raňajkami. Prihlásiť
na pobyt sa môžete od 14.00 hod., v deň odchodu je potrebné uvoľniť izbu do 10.00 hod

BONUSY
-

15 % zľava na ďalšie zakúpené procedúry v NOVOM BALNEOCENTRE
Pitná kúra z prameňa HGL-3 alebo Valentína zadarmo
Parkovanie zadarmo, Pripojenie na internet zadarmo, Zľavová karta Liptov Region Card zadarmo

Máte záujem užiť si pobyt v tom najväčšom pohodlí? Využite možnosť objednať si priestranný apartmán
v Kúpeľnom hoteli KUBO len za cenu 20 € na osobu a noc pobytu.
Ak máte záujem o objednanie ďalších procedúr počas Vášho pobytu, môžete tak urobiť vopred na tel.: +421 44
43 75 577 alebo mailom na adrese casovanie@kupele-lucky.sk

Aj na tento pobyt môžete využiť rekreačný poukaz
Detské ceny:
Dieťa do 18 mesiacov vrátane – zadarmo, bez nároku na lôžko a stravu,
Dieťa od 18 mesiacov do 5 rokov vrátane - 15 € s DPH na noc bez nároku na lôžko, strava je zabezpečená
Dieťa od 6 do 12 rokov vrátane - liečebný pobyt Junior, 45 € s DPH na noc s procedúrami a vstupom do
bazénov
Daň z ubytovania podľa platného VZN 1,00 €/noc (osoba od 14 rokov) nie je zahrnutá v cene a platí sa v deň nástupu na
recepcii. Pobyt je oslobodený od DPH. Zľavy nie je možné kombinovať, pre klienta sa uplatňuje najvýhodnejšia zľava.
Akýkoľvek nárok na zľavu je potrebné nahlásiť ešte pred platbou, ich spätné uplatnenie nie je možné. Ubytovacie zariadenie
môže v individuálnych prípadoch ponúknu klientovi aj iné ako dohodnuté a potvrdené ubytovanie pri zachovaní jeho
štandardu. Bonusy v cene pobytu sa v prípade ich nevyužitia nenahrádzajú žiadnymi dodatočnými službami ani finančnou
kompenzáciou.
KÚPELE LÚČKY a.s. si vyhradzujú právo úpravy pobytov a cien. Cenník je platný len pre samoplatiacich klientov bez
sprostredkovateľov.
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