
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2019– 2.1.2020 
Ubytovacie zariadenie KH Choč, Dependance Liptov 
Pobyt na 5 nocí / osoba 420 € 
Pobyt na 4 noci / osoba 380 € 
Pobyt na 3 noci / osoba 321 € 

Ceny sú uvedené na osobu a pobyt. Doplatok za jednoposteľovú izbu, resp. za neobsadené lôžko je 25 €/noc na osobu. 
Doplatok za apartmán je 20 €/noc na osobu. Pobyt musí zahŕňať prenocovanie z 31.12.2019 na 1.1.2020. 

Ubytovanie, plnú penziu formou bufetových stolov, možnú konzultáciu s lekárom,  
slávnostnú silvestrovskú večeru, fľašu sektu a fľašu vína, druhú silvestrovskú večeru – 
bufetové stoly, silvestrovskú zábavu s kultúrnym programom. 
Pobyt na 5 nocí zahŕňa 7 liečebných procedúr a 5 vstupov do bazénov podľa výberu* 
Pobyt na 4 noci zahŕňa 6 liečebných procedúr a 4 vstupy do bazénov podľa výberu* 
Pobyt na 3 noci zahŕňa 5 liečebných procedúr a 3 vstupy do bazénov podľa výberu* 
*Vonkajšie bazény na 2 hodiny alebo vnútorný bazén na 1 hodinu 

 
Pobyt sa začína obedom a končí sa raňajkami. Izbu je potrebné opustiť v deň odchodu 
1.1.2020 do 12.00 hod., v deň odchodu 2.1.2020 do 10.00 hod.  



 

- uvítací drink pri prvej večeri 
- Regionálna zľavová karta Liptov Region Card 
- Dieťa do 5 rokov vrátane so stravou, vstupom do bazéna denne, bez nároku  

na lôžko 15 € s DPH na noc 
- Dieťa od 6 do 12 rokov vrátane má zľavu 20 % z ceny pobytu s 1 procedúrou  

denne a 1 vstupom do bazénov denne podľa výberu 
- V cene je zahrnutý kultúrny program počas pobytu v hodnote 10 €, 30.12.2019 

tanečná zábava so skupinou SOKOLY z relácie Všetko, čo mám rád,  
31.12.2019 tanečná zábava s DJ + silvestrovské prekvapenie 

15 % zľava pre samoplatcov pri zaplatení 100 % zálohy do 30.9.2019 
10 % zľava pre samoplatcov pri zaplatení 100 % zálohy do 31.10.2019 
 
Daň z ubytovania 1 €/noc nie je zahrnutá v cene a platí sa pri príchode na recepcii. 

 

 

 

 

 

+421 44 43 75 126, +421 44 43 92 828, +421 44 43 75 111    

market@kupele-lucky.sk, kupele@kupele-lucky.sk 


