
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cenník ubytovania od   25 €/ deň   platí od 1.1..2023 

 
Cena závisí od počtu osôb a dĺžky pobytu /min.2 noci/ 

Cena platí bez sprostredkovateľov, agentúr... 
Deti do 2 rokov /bez nároku na lôžko /zdarma -k dispozícií detská postieľka 
Ubytovanie viac ako  7 nocí  alebo pri opätovnom ubytovaní  zľava  5%   
 Od 20.6.-31.8. pri pobyte menej ako 5 nocí + 10% z ceny  
„Check in“ od  14.00 hod., “Check out“  do 10.00 hod.  
Apartmány a Chalúpka sa rezervujú  uhradením  zálohy do výšky  1. noci  
El. autá, hybridy  potrebné oznámiť pri nástupe na pobyt 
Doplatok, vratná kaucia 100  €/objekt sa hradí pri prevzatí  objektu 
Fajčenie v objektoch a pobyt s domácimi zvieratkami  je zakázaný 
Apartmány do vonkajších grilov sa smie používať len  drevené uhlie! 

 Miestna daň 1,0€/dosp.os/noc 

 Chalúpka-gril Char-Broil /plyn/ 7 €/pobyt 

 Drevo /brikety do kozubu za poplatok 9 € /10kg 

 

Všetky informácie o ubytovaní poskytneme na  janosikovediery@gmail.com 
 

Upozornenie:/neprihlásení hostia,, fajčenie a domáce zvieratá v objekte sa považujú za hrubé porušenie podmienok ,čo 
                         má za následok prepadnutie kaucie a okamžité ukončenie pobytu/ 
 

 Apartmán max 5 osôb    /4+1 prístelka  

 82 €/noc / objekt                 2 osoby    +15 €/ dalšia osoba/noc 
 Apartmán superior max 5 osôb    /4+1 prístelka/ 
 108 €/noc / objekt               3 osoby    +20 €/ dalšia osoba/noc 
 Chalúpka  max 5 osôb     4+1 prístelka/ 

 108 €/noc / objekt               3 osoby    +20 €/ dalšia osoba/noc 
 
 

Veľká noc, Vianoce  min 3 noci 

Apartmán     max 5 os     /4+1 prístelka/  169 €/noc   
Apartmán superior  max 5 os     /4+1 prístelka/ 195 €/noc   
Chalúpka   max 5 os     /4+1 prístelka/ 195 €/noc   
 
Zľava: 4 noci -8%, 5 nocí -16%  
 

Silvester  min 4 noci cena na dotaz 

Apartmán superior + Apartmán max 12 osôb               Chalúpka max 5 osôb 
 

 

 
Storno poplatky 

o do 31 dní pred nástupom 5 € admin.poplatok  
o do 10 dní pred nástupom  50% z uhradej zálohy   
o  menej ako 10 dní pred nástupom  storno vo výške zálohy 

 


