Kúpele Bojnice, a. s.
Ubytovanie s deťmi

Cena v Euro– platná pre 1 osoba/deň
V cene je zahrnutá 10% DPH za ubytovanie
V cene je zahrnutá 20% DPH za ostatné služby

Platnosť od 03.01. do 20.12.2019

Ubytovanie s deťmi
A) Na prístelke na izbe s rodičmi
Ø Deti vo veku do 3 rokov (vrátane) bez nároku na lôžko a stravu - pobyt zdarma
Ø Deti vo veku 4 - 10 rokov (vrátane), pobyt bez procedúr. V cene pobytu:
- ubytovanie na prístelke na izbe s rodičmi
- plná penzia
- počas celého pobytu voľný vstup do vonkajšieho bazéna v liečebnom dome Bôrina (Baník)
v sprievode rodiča* (denne po 13:00 hod.), v termíne cca do 01.04.2019 je možné využiť len
vstup do vnútorného Jánovho bazéna, vonkajší bazén v LD Bôrina (Baník) je do tohto termínu
mimo prevádzky. V letných mesiacoch júl, august voľný vstup na termálne kúpalisko Čajka
(voľný vstup na kúpalisko Čajka je platný pre celú rodinu).
* V prípade, že rodič nemá rezervovaný pobyt Dynamik, Vital+, Pohoda, alebo Relax, ktoré sú
s voľným vstupom do bazénov, vstup do bazénov pre rodiča možný za úhradu.
Cena na 1 dieťa/deň:
· liečebný dom Lysec: 34,00 €/deň
· liečebný dom Baník, Mier: 31,00 €/deň
· depandansy (Zobor, Kľak, Slávia, Lux, Ploska, Gabriela, Tribeč): 29,00 €/deň
Ø Deti vo veku 11 - dovŕšenie 15 rokov, pobyt bez procedúr. V cene pobytu:
- ubytovanie na prístelke na izbe s rodičmi
- plná penzia
- počas celého pobytu voľný vstup do vonkajšieho bazéna v liečebnom dome Bôrina (Baník)
v sprievode rodiča* (denne po 13:00 hod.), v termíne cca do 01.04.2019 je možné využiť len
vstup do vnútorného Jánovho bazéna, vonkajší bazén v LD Bôrina (Baník) je do tohto termínu
mimo prevádzky. V letných mesiacoch júl, august voľný vstup na termálne kúpalisko Čajka
(voľný vstup na kúpalisko Čajka je platný pre celú rodinu).
* V prípade, že rodič nemá rezervovaný pobyt Dynamik, Vital+, Pohoda, alebo Relax, ktoré sú
s voľným vstupom do bazénov, vstup do bazénov pre rodiča možný za úhradu.
Cena na 1 dieťa/deň:
· liečebný dom Lysec: 45,00 €/deň
· liečebný dom Baník, Mier: 41,00 €/deň
· depandansy (Zobor, Kľak, Slávia, Lux, Ploska, Gabriela, Tribeč): 37,00 €/deň
Ø Deti od 15 rokov - možný pobyt s procedúrami, v prípade záujmu o pobyt bez procedúr platí
cenník prechodného ubytovania v plnej cene.

B) Pevné lôžko
Ø Deti vo veku od 4 do dovŕšenia 15 rokov. V cene pobytu:
- ubytovanie na izbe s rodičom - pevné lôžko
- plná penzia
- počas celého pobytu voľný vstup do vonkajšieho bazéna v liečebnom dome Bôrina (Baník)
v sprievode rodiča* (denne po 13:00 hod.), v termíne cca do 01.04.2019 je možné využiť len
vstup do vnútorného Jánovho bazéna, vonkajší bazén v LD Bôrina (Baník) je do tohto termínu
mimo prevádzky. V letných mesiacoch júl, august voľný vstup na termálne kúpalisko Čajka
(voľný vstup na kúpalisko Čajka je platný pre celú rodinu).
* V prípade, že rodič nemá rezervovaný pobyt Dynamik, Vital+, Pohoda, alebo Relax, ktoré sú
s voľným vstupom do bazénov, vstup do bazénov pre rodiča možný za úhradu.
Cena na 1 dieťa/deň:
· Jednotná cena pre ubytovanie vo všetkých liečebných domoch: 47,00 €/deň
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