
APARTMÁNOVÝ DOM SILVER – CENNÍK UBYTOVANIA – 2023 

 

HLAVNÁ SEZÓNA     
 03.06.2022 – 16.09.2022 

A SVIATKY V SR A ČR 

týždenný               
pobyt                   
7 nocí  

predĺžený               
pobyt                  

4-6 nocí 

skrátený pobyt                       
2-3 noci 

pobyt                         
iba na 1 noc 

ŠTÚDIO 2/+1/ (izba spolu s kuchyňou)         38,00 EUR          40,00 EUR          42,00 EUR          46,00 EUR  

APARTMÁN 2+2/+1/ (izba s kuchyňou + izba)         68,00 EUR          70,00 EUR          74,00 EUR          78,00 EUR  

PRÍSTELKA         12,00 EUR          12,00 EUR          12,00 EUR          12,00 EUR  

Iba 1 osoba v dvojlôžkovom štúdiu         26,00 EUR          28,00 EUR          30,00 EUR          32,00 EUR  

Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko           5,00 EUR            5,00 EUR            5,00 EUR            5,00 EUR  

 
V čase letných školských prázdnin prijímame iba týždenné rezervácie /od soboty do soboty/. 

 

MIMOSEZÓNA /OKREM SVIATKOV/ 
01.01.2022 - 02.06.2022 
17.09.2022-31.12.2022          

  
predĺžený               

pobyt                  
min. 4 noci 

skrátený pobyt                       
2-3 noci 

pobyt                         
iba na 1 noc 

ŠTÚDIO 2/+1/ (izba spolu s kuchyňou)           38,00 EUR          40,00 EUR          44,00 EUR  

APARTMÁN 2+2/+1/ (izba s kuchyňou + izba)           68,00 EUR          70,00 EUR          76,00 EUR  

PRÍSTELKA           12,00 EUR          12,00 EUR          12,00 EUR  

Iba 1 osoba v dvojlôžkovom štúdiu           26,00 EUR          28,00 EUR          32,00 EUR  

Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko             5,00 EUR            5,00 EUR            5,00 EUR  

 

CHECK IN od 14:00 hod. 

CHECK OUT do 10:00 hod. 

 

 

V cene ubytovania nie je zahrnutý: 

• rekreačný poplatok /KUPÓN     1,- EUR/osoba/noc 

• čierny náramok (2 vstupy za deň do termálneho kúpaliska)  

• cena nezahŕňa výmenu posteľnej bielizne, uterákov a utierky na riad počas pobytu 

V cene je zahrnuté: 

• ubytovanie podľa výberu 

• parkovanie vo dvore areálu 

• záverečné upratovanie 

• všetky energie (elektrina, voda) 

• užívanie záhradného grilu, altánku, trampolíny, hojdačiek a ostatných športových potrieb 
/lopty, badminton/ 

• užívanie Wi-Fi internetu v rámci nášho areálu 

• 1x posteľné prádlo, 1 x uterák a 1x utierka na riad /pri dlhších pobytoch meníme každých 7 
dní, alebo na žiadosť za doplatok/ 

• tekuté mydlo, saponát na riad, igelitové vrecia do koša a dopĺňanie toaletného papiera 



Ostatné poplatky: 

• zapožičanie detskej postieľky:  4 € /pobyt 

• výmena posteľnej bielizne:  2,- € /1 lôžko 

• malé domáce zviera:  2 € /noc 

• poplatok za klimatizáciu: 3,- EUR/apartmán/noc 
 

Storno podmienky: 

Objednávateľ môže stornovať rezerváciu pobytu pred nástupom na pobyt za nasledovných 
podmienok: 

• 100 % zálohovej platby vrátime, ak najneskoršie 30 dní pred nástupom písomne alebo 
telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec. 

• 50 % zálohovej platby vrátime, ak najneskoršie 15 dní pred nástupom písomne alebo 
telefonicky oznámite, že nenastúpite vôbec. 

• Pri zrušení rezervácie 14 dní pred nástupom ubytovania sa záloha nevracia. 

Cenník vstupeniek: 

Cenník vstupeniek na termálne kúpalisko nájdete na https://thermal-corvinus.sk/ 

 
 

 


