Užite si posledné chvíle starého roka
2018 a privítajte Nový rok v KÚPEĽOCH
ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
s celou rodinou či známymi.
Nebude chýbať skvelá Silvestrovská párty
s DJ-om a vstupy ľudového rozprávača,
silvestrovské menu, silvestrovská tombola,
novoročný prípitok, novoročná kapustnica,
ohňostroj, fantastické jedlo a počas pobytu
dokonalý oddych prostredníctvom našich
liečebných a relaxačných procedúr.

Pobyt si je možné užiť a je platný v termíne od 28. 12. 2018 – 2. 1. 2019

Okúste čarokrásne Pieniny pri pobyte u nás.
Ubytovanie v
DOME ZDRAVIA
Základný rodinný balík
(2 členovia rodiny)
Štandardný rodinný balík
(3 členovia rodiny)
Rozšírený rodinný balík
(4 členovia rodiny)
Veľký rodinný balík
(5 členovia rodiny)

Ubytovanie v
KÚPEĽNOM DOMČEKU
Základný rodinný balík
(2 členovia rodiny)
Štandardný rodinný balík
(3 členovia rodiny)
Rozšírený rodinný balík
(4 členovia rodiny)
Veľký rodinný balík
(5 členovia rodiny)

2 noci pre 3 noci pre
rodinu
rodinu

4 noci pre
rodinu

362,20 €

457,70 €

597,70 €

454,40 €

586,60 €

763,30 €

546,60 €

715,50 €

928,80 €

616,60 €

811,00 €

1049,90 €

2 noci pre 3 noci pre
rodinu
rodinu

4 noci pre
rodinu

273,30 €

357,70 €

464,40 €

365,50 €

486,60 €

629,90 €

417,70 €

555,50 €

715,50 €

483,30 €

644,40 €

827,70 €

Pobyt obsahuje:
•
•
•
•

Ubytovanie podľa počtu nocí
Raňajky a večere podľa počtu nocí (Silvestrovská večera je v rámci jednej z večerí)
Silvestrovský večer so začiatkom od 18.00 hod.
(Silvestrovská párty s DJ-om a vstupy ľudového rozprávača, silvestrovské menu,
silvestrovská tombola, novoročný prípitok, novoročná kapustnica, ohňostroj)
Procedúry (zoznam na vybratie nižšie) podľa počtu členov a počtu nocí, napr. 3 členná
rodina na 3 noci má k dispozícii 9 procedúr

procedúry na výber:
masáže (čiastočná, tváre, šije) vaňový kúpeľ celkový (minerálny, bylinný, olejový,
saturovaný), teploliečba, fínska sauna so soľnou terapiou alebo infrasauna so soľnou
terapiou, Oxygenoterapia, Solux, Bioptron, Inhalácie
*napr. traja členovia rodiny majú ako rodina nárok na 3 procedúry (za noc), pričom
všetky môže absolvovať aj jeden člen rodiny. Počet procedúr jednoducho zistíte ak
vynásobíte platiacich členov rodiny počtom nocí, o ktoré máte záujem. Napr. 4 platiaci
členovia rodiny pri pobyte na 3 noci môžu dokopy ako rodina počas pobytu absolvovať
12 procedúr.
Miestna daň za ubytovanie 0,50 €/osoba/noc nie je zahrnutá v cene pobytu.
Dieťa do 5 rokov ZADARMO bez nároku na lôžko a služby.
Rodina býva spolu v 1 rodinnej izbe, resp. v domčeku.

BONUS:
•
•
•

Zapožičanie spoločenských hier.
Zapožičanie palíc na Nordic Walking.
WiFi pripojenie a parkovanie v areáli ZADARMO.

Možnosť ubytovania bez dodatočných služieb:
Ubytovanie v
POSCHODOVOM DOMČEKU

2 noci

3 noci

4 noci

Len ubytovanie bez služieb pre 5 - 7 osôb

250,00 €

305,00 €

410,00 €

Miestna daň za ubytovanie 0,50 €/osoba/noc nie je zahrnutá v cene pobytu.

Možnosť zakúpenia len Silvestrovského večera
bez ubytovania u nás v cene 31 € na osobu.

