Cenník „SILVESTER 2019“
Termín pobytu: 28.12.2019-01.01.2020 (5 dní/4 noci)
Ceny (EUR)
Dospelá os.
12-18 r.
6-12 r.
(pevné lôžko) (pevné lôžko) (pevné lôžko)
Izba
1-lôžková
(s prístelkou)
(s prístelkou)

2-lôžková
Suite Mini

Názov
Standard
Superior
Standard (obsadenie 2 osobami)
Superior (obsadenie 2 osobami)
Superior
Standard
Superior
Deluxe

Dieťa od 6 do 12 rokov na prístelke
Dieťa od 12 do 18 rokov na prístelke
Dospelá osoba nad 18 rokov na prístelke
Dieťa od 2 do 6 rokov na prístelke
Dieťa od 2 do 6 rokov bez nároku na lôžko
Dieťa do 2 rokov v detskej postieľke
Dieťa do 2 rokov bez nároku na lôžku

Cena SPOLU Cena SPOLU Cena SPOLU
(5 dní/4 noci) (5 dní/4 noci) (5 dní/4 noci)
584
x
x
600
x
x
408
x
x
416
x
x
440
360
300
496
416
356
520
440
380
544
464
404
188
280
360
69,60
24
41,60
1,60

Dvojlôžkové izby a apartmány musia byť obsadené min. 2 plne platiacimi osobami na pevnom lôžku,
jednolôžková izba musí byť obsadená min. 1 plne platiacou osobou za pevné lôžko.
Záujem o detskú postieľku je potrebné nahlásiť pri rezervácii/objednávke pobytu.
Pokiaľ je na izbe k dispozícii prístelka, dieťa sa účtuje za cenu dieťaťa na prístelke.

V hoteli Pieris*** na Vás v rámci pobytu „SILVESTER“ čaká:
* ubytovanie na 5 dní/4 noci s raňajkami, daň z ubytovania,
* večera formou bufetu (4x),
* služby grátis:
- voľný vstup do hotelového „Wellness Pieris“ (počas prevádzkových hodín a v deň odchodu: 1x vstup do 16:00 hod.),
- parkovanie na hotelovom parkovisku.
Navyše pre Vás:
* "Silvester PÁRTY" s pestrým programom, večera, občerstvenie a vybrané nápoje (Dress Code: formal /spoločenské oblečenie/).
Navyše pre Vás v Grand hoteli Permon****:
* voľný vstup do saunového komplexu SAUNA Paradise počas pobytu (platí počas prevádzkových hodín a neplatí v deň odchodu),
* služby grátis:
- ranné plávanie v plaveckom bazéne v čase 07:00-10:00 hod., voľný vstup do fitness centra (počas prevádzkových hodín),
- voľný vstup do AQUA & KIDS´ Paradise (platí počas prevádzkových hodín a neplatí v deň odchodu),
- rezortný vláčik „Permon Expres“ (premáva vo vyhradených časoch, spravidla cez víkendy a prázdniny),
- jedinečný detský kútik s odborným dozorom, animačný program pre deti i dospelých.
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), detský kútik a rezortný vláčik „Permon Expres“.
Silvestrovský pobyt je možné rezervovať si len v termíne 28.12.2019-01.01.2020 (5 dní/4 noci). Iný termín nie je možný. Nie je možné uplatniť
narodeninový darčekový poukaz na zľavu v rámci vernostného programu EMPORA CLUB-u. V termíne 26.12.-28.12.2019 (3 dni/2 noci) a po
termíne 01.01.2020 je možné rezervovať si ubytovanie podľa platného cenníka alebo niektorý z akciových pobytov v aktuálnej ponuke.
Za dieťa do 2, do 6 alebo do 12 rokov sa považuje dieťa, ktoré v deň nástupu na pobyt nedovŕši 2., 6. alebo 12. rok. V prípade, že dieťa v deň
nástupu dovŕši 2., 6. alebo 12. rok, je považované za dieťa nad 2, nad 6 alebo nad 12 rokov. Za osobu do 18 rokov sa považuje osoba, ktorá v deň
nástupu na pobyt nedovŕši 18. rok. V prípade, že osoba v deň nástupu dovŕši 18. rok, je považovaná za dospelú osobu nad 18 rokov.

Ceny platné od 07.08.2019. Zmena cien je vyhradená. Aktuálny cenník nájdete na www.podbanskeresort.sk.

