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Štúdio 

 

15.august - 22.december od 135 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Vianočný pobyt  

23. December - 26. December od 279 € apartmán / noc/min. 3  noci  

cena je vrátane DPH 

 

Silvester  

27. December - 3. Január od 479 € apartmán / noc/ min. 5 nocí  

 

Zimná TOP sezóna  

4. Január - 8. január  od 439 € apartmán / noc/min. 4 noci  

cena je vrátane DPH 

 

Zimná sezóna  

9. Január - 17. Február  od 249 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Zimná sezóna – jarne prázdniny 

17. Február – 12. marca  od 299 € apartmán / noc  

 

Zimná mimosezóna 

13. marec – 6. apríl  od 229 € apartmán / noc 

11.apríl – 30. apríl  

cena je vrátane DPH 

 

Veľkonočný pobyt  

6. Apríl - 10. Apríl  od 279 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 
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Letná mimosezóna  

30. Apríl - 30. Jún  od 135 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

Letná sezóna  

1. Júl - 3. September  od 149 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

Jeseň  

4. September - 22. December od 135 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Apartmán Luxury 

 

15.august - 22.december od 179 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Vianočný pobyt  

23. December - 26. December od 379 € apartmán / noc/min. 3  noci  

cena je vrátane DPH 

 

Silvester  

27. December - 3. Január od 529 € apartmán / noc/ min. 5 nocí  

 

Zimná TOP sezóna  

4. Január - 8. január  od 499 € apartmán / noc/min. 4 noci  

cena je vrátane DPH 

 

Zimná sezóna  

9. Január - 17. Február  od 279 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 
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Zimná sezóna – jarne prázdniny 

17. Február – 12. marca  od 309 € apartmán / noc  

 

Zimná mimosezóna 

13. marec – 6. apríl  od 239 € apartmán / noc 

11.apríl – 30. apríl  

cena je vrátane DPH 

 

Veľkonočný pobyt  

6. Apríl - 10. Apríl  od 299 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Letná mimosezóna  

30. Apríl - 30. Jún  od 179 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

Letná sezóna  

1. Júl - 3. September  od 199 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

Jeseň  

4. September - 22. December od 179 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Apartmán De Luxe 

 

15.august - 22.december od 199 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Vianočný pobyt  

23. December - 26. December od 399 € apartmán / noc/min. 3  noci  

cena je vrátane DPH 
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Silvester  

27. December - 3. Január od 579 € apartmán / noc/ min. 5 nocí  

 

Zimná TOP sezóna  

4. Január - 8. január  od 519 € apartmán / noc/min. 4 noci  

cena je vrátane DPH 

 

Zimná sezóna  

9. Január - 17. Február  od 295 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Zimná sezóna – jarne prázdniny 

17. Február – 12. marca  od 329 € apartmán / noc  

 

Zimná mimosezóna 

13. marec – 6. apríl  od 249 € apartmán / noc 

11.apríl – 30. apríl  

cena je vrátane DPH 

 

Veľkonočný pobyt  

6. Apríl - 10. Apríl  od 309 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

Letná mimosezóna  

30. Apríl - 30. Jún  od 199 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

Letná sezóna  

1. Júl - 3. September  od 229 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 
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Jeseň  

4. September - 22. December od 199 € apartmán / noc  

cena je vrátane DPH 

 

* Cena ďalej zahŕňa: WiFi internet, Parkovanie, Rekreačný poplatok, Posteľná bielizeň, Uteráky, Drevo do 

krbu, Detská postieľka 

Storno poplatky pri zrušení pobytu: 

 Zrušenie zdarma (bez storno poplatku) mesiac pred príchodom 

 100 % z ceny rezervácie pri zrušení pobytu menej než 30 dní pred príchodom 
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