
Cenník na rok 2022 
MIMOSEZÓNA Jún,september     (okrem hlavnej sezóny) 

• 1 osoba 30,-eur 
• 2 osoby 30,-eur 
• 3 osoby 39,-eur 
• 4 osoby 45,-eur 

 

HLAVNÁ  SEZÓNA:    
 
dátum 2 lôžková 

klimatizovaná* 
3 lôžková 4 lôžková Apartmán 

   
pripomienka 

25.06 - 02.07 230,-€ s klímou 290,-€ 340,-€ 370,-€ cena za 7 nocí 
02.07 - 09.07 230,-€ s klímou 290,-€ 340,-€ 370,-€ cena za 7 nocí 
09.07 - 16.07 260,-€ s klímou 310,-€ 360,-€ 390,-€ cena za 7 nocí 
16.07 - 23.07 260,-€ s klímou 310,-€ 360,-€ 390,-€ cena za 7 nocí 
23.07 - 30.07 260,-€ s klímou 310,-€ 360,-€ 390,-€ cena za 7 nocí 
30.07 - 06.08 260,-€ s klímou 310,-€ 360,-€ 390,-€ cena za 7 nocí 
06.08 - 13.08 260,-€ s klímou 310,-€ 360,-€ 390,-€ cena za 7 nocí 
13.08 - 20.08 260,-€ s klímou 310,-€ 360,-€ 390,-€ cena za 7 nocí 
20.08 - 27.08 230,-€ s klímou 290-,€ 340,-€ 370,-€ cena za 7 nocí 
27.08 - 03.09 230,-€ s klímou 290-,€ 340,-€ 370,-€ cena za 7 nocí 
*horeuvedená cena za dvojlôžkovú  izbu je vrátane klimatizácie. Klimatizované sú iba 2 lôžkové izby a jedna 3 lôžková 
 
2 lôžko max 2 osoby. V prípade 2 lôžkovej izby obsadenej 1 osobou sa hradí aktuálna cena za 2 lôžkovú izbu  
3 lôžková izba cena platí pre obsadenosť izby max 3 osobami.V prípade 4.osoby sa účtuje príplatok 35€/ pobyt alebo 
5€/noc V prípade 3 lôžkovej izby obsadenej 2 osobami sa hradí aktuálna cena za 3 lôžkovú izbu                  
4 lôžková izba-cena platí pre obsadenosť izby max 4 osobami.V prípade 5.osoby sa účtuje príplatok 35€/ pobyt alebo 
5€/noc V prípade 4 lôžkovej izby obsadenej 2-3 osobami sa hradí aktuálna cena za 4 lôžkovú izbu  
Apartmán-cena platí pre obsadenosť izby max 4 osobami.V prípade 5.osoby sa účtuje príplatok 35€/ pobyt alebo 
5€/noc V prípade apartmánu obsadeného 2-3 osobami sa hradí aktuálna cena za apartmán.  
 

Pobyt kratší ako 7 nocí sa dá objednať v hlav. sezóne iba v nasledovných termínoch : 
 
 2 lôžko 3 lôžko  4 lôžko apartmán pripomienka 
25.06 -  02.07 50,-€ 55,-€ 60,-€ 65,-€ cena za noc 
02.07 -  09.07 50,-€ 55,-€ 60,-€ 65,-€ cena za noc 
13.08 -  20.08 50,-€ 55,-€ 60,-€ 65,-€ cena za noc 
20.08 -  27.08 50,-€ 55,-€ 60,-€ 65,-€ cena za noc 
27.08 – 03.09 50,-€ 55,-€ 60,-€ 65,-€ cena za noc 

Ceny sú platné pre pobyt nad 2 noci ! 

 
 

POBYT NA 1-2 NOCI V MESIACOCH  - JÚL, AUGUST         35,-eur/ osoba/noc 
 

 
Horeuvedené ceny zahŕňajú:  ubytovanie, parkovanie v uzavretom dvore, využívanie dvora, detského 
ihriska, altánku, grilu, stolného futbalu, čistú posteľnú bielizeň a záverečné upratovanie 
Horeuvedené ceny nezahŕňajú:  kúpeľný poplatok vo výške 1,10€/osoba/deň ( platí každá osoba nad 
18 rokov) stravovanie, vstup na termálne kúpalisko 
*horeuvedená cena v hlavnej sezóne za dvojlôžkovú  izbu je vrátane klimatizácie. Klimatizované sú 
iba 2 lôžkové izby a jedna 3 lôžková. V ostatných izbách NIE JE KLIMATIZÁCIA. Všetky izby sú 
vybavené ventilátormi.                                                                                                                
Rezervácia je platná až po uhradení  finančnej zálohy za pobyt!                                                   
Cenník je platný na rok  2022. Vyhradzujeme si právo zmeny cien aj počas roka!                       
KONTAKT:   www.grifin.sk    e-mail: info@grifin.sk  tel.: 00421 908 754 158 

 


