
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GPS:   N 49.25775 49° 15´27´´ E 19.06724 19° 04´03´´  
V objektoch platí  zákaz fajčenia !!! 

 Cenník ubytovania od   25.- €/ deň   platí od 1.10.2022 
 

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

Všetky informácie o ubytovaní poskytneme na  janosikovediery@gmail.com 
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. pobyt menej ako 5 noci + 10%  

„Check in“ od  14.00 hod.Apapartmán a Apartmán superior ,od 15.00 Chalúpka , “Check out“  do 10.00 hod. dľa dohody 

Apartmány a Chalúpka sa rezervujú  uhradením  zálohy cena 1.noci  

Zrušenie pobytu  sa riadi v zmysle nižšie uvedených  storno poplatkov. 

Doplatok, vratná kaucia 100.- €/objekt a miestna daň /1,0  € /noc / os. nad 15 rokov sa hradí pri prevzatí  objektu 

S domácimi zvieratkami  je pobyt zakázaný 

Drevo /brikety do kozubu za poplatok 9.-€ /10kg,  

Apartmány do vonkajších grilov sa smie používať len  drevené uhlie! 

Chalúpka-gril Char-Broil /plyn/ 8.-€/pobyt 

El. autá, hybridy  potrebné oznámiť pri nástupe na pobyt 

Dezinfekcia objektu  ozónom pred nástupom na požiadanie 25.-€ / objekt 
 

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                      Apartmán superior             Chalúpka       
 min.2- max 5 os /4+1 prístelka/        min.2- max.5 os /4+1 prístelka/                               min 2 - max 5 os  / 4+1 prísteľka/ 

79-125.-€/noc                              105-145.-€/noc                               105-145.-€/noc 

   Veľká noc  , Vianoce  
  Apartmán        max   5 osôb    min 3 noci  

  Apartmán superior    max   5 osôb    min 3 noci 

  Chalúpka    max       5 osôb    min 3 noci   

  Apartmán superior+Apartmán max 12 osôb    min 3 noci   

  Silvester 
  Apartmán superior+Apartmán max 12 osôb               Chalúpka max 5 osôb 

         min 5 noci                                                                 min 5 noci 

 

 

Storno poplatky v prípade zrušenia  pobytu do 21 dní pred nástupom  je storno 

poplatok 50% z hradenej zálohy  min.cena 1.noc 10 a menej dní pred nástupom na 

ubytovanie  je storno poplatok 100% z uhradenej zálohy 


