Cena na 1 osobu/noc v dvojlôžkovej izbe
Od 02.01.2019 do odvolania
Ubytovacie zariadenie
Kúpeľný hotel Choč, Kúpeľný hotel KUBO, Dependance Liptov
Dependance Adam, Cyril, Diana, Maja, Barbora**

€
50
40

Cena zahŕňa: ubytovanie
BONUS: raňajky podávané formou bufetových stolov.
Nástup na pobyt je v deň príchodu po 14.00 hod., v deň odchodu je potrebné uvoľniť izbu do 9.00 hod.
Detské ceny:
Dieťa do 5 rokov vrátane - 15 eur na noc bez nároku na lôžko, strava podľa pobytu dospelej osoby, s ktorou je
dieťa na pobyte.
Dieťa od 6 do 12 rokov vrátane - zľava 30 % z ceny ubytovania.
** Dependance Barbora-platí 15 % zľava z pultového cenníka až do zrekonštruovania Dependance (zľava sa
nekombinuje)
Doplatok za apartmán je 20 € osoba/noc.
Doplatok za jednolôžkovú izbu v Dependance Adam, Cyril, Kúpeľný hotel KUBO je 15 € osoba/noc.
Doplatok za neobsadené lôžko v dvojlôžkovej izbe vo všetkých ostatných zariadeniach alebo v jednolôžkovej
izbe v Dependance Liptov je 25 € osoba/noc.

REZERVOVAŤ POBYT

Bufetové stoly
Obed s DPH 9 €

Raňajky s DPH 9 €

Večera s DPH 9 €

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..
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.
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