BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele
(platí pre klientov nad 60 rokov a pre držiteľov preukazu ŤZP)
minimálna dĺžka pobytu 6 nocí

Mimo sezóna:
5.1. – 01.05.2017 a 22.10 – 18.12.2017

HOTEL - kategória

Alexander-Exclusive
Ozón, Astória –
Superior
Ozón, Astória Standard
Alžbeta – Standard
Mier, Fontána, Lívia,
Diana, František Standard
Astória – Standard nezr.
Vilky - Economy

Hlavná sezóna
01.05.2017 – 22.10.2017

Cena na
osobu/noc
v jednolôžkovej
izbe 1/1

Cena na
osobu/noc
v dvojlôžkovej
izbe 1/2

Cena na
osobu/noc
v jednolôžkovej
izbe 1/1

Cena na
osobu/noc
v dvojlôžkovej
izbe 1/2

58 EUR

51 EUR

65 EUR

58 EUR

49 EUR

43 EUR

55 EUR

49 EUR

47 EUR

41 EUR

53 EUR

47 EUR

45 EUR

39 EUR

51 EUR

45 EUR

42 EUR

37 EUR

48 EUR

43 EUR

V cene je zahrnuté: ubytovanie, plná penzia, lekárska konzultácia,
2 procedúry/deň a 3 x denne pitná kúra. V prípade polpenzie sa z cien odpočítajú 4 EUR na osobu a deň.
Špeciálny bonus: 2x za pobyt 2 hodinový vstup do WELLNESS SPA - bazénový svet v hoteli Ozón
denne vstup na letné kúpalisko /len počas leta a v prípade priaznivého počasia/, pravidelný animačný program, medicínske a historické prednášky, vstup na
tanečné zábavy. Bonusy sa v prípade ich nevyužívania nenahrádzajú žiadnymi dodatočnými službami ani finančnou kompenzáciou!!!
Cena neobsahuje daň z ubytovania 1 EUR/osoba/noc a parkovné. Doplatok za apartmán je 10 EUR celoročne/osoba/noc, mimo apartmánu v LD Alžbeta /á 25 EUR/
Pobyt sa začína obedom, nástup od 11:00 hod. a končí raňajkami. Izbu je potrebné uvoľniť do 10:00 hod.
Pobyt je možné rezervovať iba priamo na rezervačnom oddelení Bardejovských kúpeľov. Na pobyt sa nevzťahujú žiadne zľavy ani darčekové kupóny.
Stravovanie – raňajky formou bufetových stolov, obedy a večere servírované – výber z menu, šalátový bar. Doplatok za vyšší štandard stravovania je 5 EUR/osoba/deň.

NOVINKA: Klienti ubytovaní v kategórii EXCLUSIVE, SUPERIOR a v apartmánoch majú automaticky celodenné stravovanie formou bufetových stolov.
Ubytovacie zariadenie môže v individuálnych prípadoch ponúknuť klientovi aj iné ako dohodnuté a v objednávke potvrdené ubytovanie pri zachovaní jeho štandardu.

Rezervácie pre samoplatcov:
Tel.číslo.:054/477 4346 (2717, 4440, 4450, 4460, 4470)
e-mail: ozon@kupele-bj.sk, rezervacie@kupele-bj.sk, marketing@kupele-bj.sk
web stránka: www.kupele-bj.sk

