
 

 
 

 
 

 
                                                              

 
 

 

Cenník ubytovania od 01.01.2023 
  

HOTEL PIERIS *** 
  

Izba Názov EUR  

1-lôžková 
Standard 124  

Superior  128  

2-lôžková Superior  176  

Suite „Mini“  
Standard 204  

Superior  216  

Suite Deluxe 228  

Ceny sú uvedené za izbu/noc, 2-lôžkové izby a apartmány pri obsadení 2 osobami, 1-lôžkové izby pri 
obsadení 1 osobou. 
 

Súčasťou ubytovania je: raňajky formou bufetu, parkovanie pri hoteli Pieris*** a vstup do wellness Pieris. Navyše 
zadarmo v Grand hoteli Permon****: ranné plávanie v čase 07:00-10:00 hod., fitness centrum a vstup do AQUA & 
KIDS´ Paradise (počas prevádzkových hodín, neplatí v deň odchodu). 
Cena nezahŕňa daň z ubytovania: 0,40 EUR/osoba od 12 rokov/noc. 

 

Dependance PERMONÍK 
 

Izba Názov EUR 

2-lôžková Standard 124 
 

Cena je uvedená za izbu/noc pri obsadení 2 osobami. 
   
Súčasťou ubytovania je: raňajky formou bufetu v hoteli Pieris***. 
Navyše zadarmo v Grand hoteli Permon****: ranné plávanie v čase 07:00-10:00 hod., fitness centrum a vstup do 
AQUA & KIDS´ Paradise (počas prevádzkových hodín, neplatí v deň odchodu).  
Cena nezahŕňa daň z ubytovania: 0,40 EUR/osoba od 12 rokov/noc. 
 

Prístelka (hotel Pieris***/dependance Permoník) EUR 

   Dieťa od 2 do 6 rokov 24 

Dieťa od 6 do 12 rokov 36 

Osoba nad 12 rokov 58 

      

 

  Dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžko 1 EUR/noc.  
  Detská postieľka na vyžiadanie za poplatok 10 EUR/noc. 
 

 Dependance PINIUS 
 

Objekt EUR 

Apartmán č. 1 (max. 5 osôb) 290 

Apartmán č. 2 (max. 7 osôb) 406 

Apartmán č. 3 (max. 6 osôb) 348 

Chatka (max. 5 osôb) 290 
 

Ceny sú uvedené za objekt/noc, pri uvedenej maximálnej kapacite obsadenia. 
 
Súčasťou ubytovania je: raňajky, ranné plávanie v čase 7:00–10:00 hod., vstup do AQUA & KIDS´ Paradise (počas 
prevádzkových hodín, neplatí v deň odchodu), vstup do fitness centra (služby poskytované v Grand hoteli 
Permon****) a parkovanie pri dependance. Cena nezahŕňa daň z ubytovania: 0,40 EUR/osoba od 12 rokov/noc. 
 

 
Platnosť cenníka:  od 01.01.2023 (okrem 06.04.-11.04.2023 a 27.10.-01.11.2023). 
 
Zmena cien a platnosti termínov je vyhradená (aktuálne ceny: www.podbanskeresort.sk). 

 


