ROYAL BED&BREAKFAST 1 noc +
Hotelové ubytovanie s raňajkami.

POBYT OBSAHUJE

GRÁTIS

Ubytovanie

Neobmedzený vstup do SPA&AQUAPARKU a bylinkovej parnej sauny

Raňajky

30-minútový vstup do Royal Bath na každé prenocovanie

Královský zážitok

ROYAL BED&BREAKFAST 1 noc +
Hotel Royal Palace*****
7. 1. - 23. 12. 2020
2- lôžková izba

119 €/osoba/noc

1- lôžková izba

149 €/osoba/noc

Dospelý na prístelke

119 €/osoba/noc

V prípade záujmu o zakúpenie pobytu Bed&Breakfast pre dieťa (4-15 rokov) sa účtuje cena dospelého pri ubytovaní na lôžku
a 20% zľavou pri ubytovaní na prístelke. Dieťa do 10 rokov je na prístelke grátis.

Doplatky k cene 2-lôžkovej izby
Doplatok za
neobsadené lôžko

1-lôžková izba

Štúdio

Apartmán
Standard

Apartmán
Royal Zigmund

Apartmán
Royal Maximilian

Apartmán
Royal Elizabeth

30 €/osoba/noc

30 €/osoba/noc

30 €/izba/noc

60 €/izba/noc

180 €/izba/noc

240 €/izba/noc

300 €/izba/noc

Check In

Check Out

Pobyt sa začína v nástupný deň po 14.00 hod.

APARTMÁN

Pobyt končí v deň odchodu do 11.00 hod.
Poplatok za neskorý check-out do 14.00 hod.: 45 €/izba.

ŠTÚDIO

Ponúka výnimočné luxusné ubytovanie
v elegantnom štýle art deco. Apartmán
tvorí veľká spálňa s manželskou posteľou,
obývacia miestnosť a vstupná chodba.

Ponúka luxusné ubytovanie v jedinečnom
štýle art deco. Nadštandartné ubytovanie
v priestrannej izbe s chodbou tvorí manželská
posteľ a pohodlná sediacia súprava.

Čajový a kávový servis
Chladnička s minibarom s bohatou
ponukou alko a nealko nápojov
TV set - rádio, TV, budík, telefón,
WIFI pripojenie
Možnosť prístelky rozložiteľným gaučom
Toaleta/bidet/vaňa/sprchový kút/
Trezor
Klimatizácia

Čajový a kávový servis
Chladnička s minibarom s bohatou
ponukou alko a nealko nápojov
TV set - rádio, TV, budík, telefón,
WIFI pripojenie
Možnosť prístelky rozložiteľným gaučom
Toaleta/bidet/vaňa/sprchový kút/
Trezor
Klimatizácia

IZBA STANDARD

Predstavuje elegantné ubytovanie v nostalgicky
luxusnom štýle art deco. V ponuke sú možnosti
2- lôžkových a 1- lôžkových izieb.
Čajový a kávový servis
Chladnička s minibarom s bohatou
ponukou alko a nealko nápojov
TV set - rádio, TV, budík, telefón,
WIFI pripojenie
Bez možnosti prístelky
Toaleta/bidet/vaňa/sprchový kút/
Trezor
Klimatizácia

V prípade špeciálnych požiadaviek na ubytovanie, ktoré sa nenachádzajú v tomto cenníku, pripravíme na vyžiadanie ponuku na mieru.
Cenník je platný od 7.1. - 23.12.2020. Zmena cien a služieb vyhradená. Ceny sú vrátane DPH (DPH je účtovaná v zmysle platných právnych predpisov). Uvedené
ceny sú dané pre 1 osobu a pobyt. Vybrané štúdiá a apartmány majú možnosť prístelky, ktorá je vhodná pre dieťa aj dospelú osobu. V prípade požiadavky na
ubytovanie 3 dospelých osôb v štúdiu, je všetkým osobám účtovaná cena 2-lôžkovej izby, bez doplatku do štúdia. V prípade požiadavky na ubytovanie 4
dospelých osôb v apartmáne, je všetkým osobám účtovaná cena 2-lôžkovej izby, bez doplatku do apartmánu. V prípade špeciálnych požiadaviek (balkón/terasa)
sa účtuje k cene pobytu doplatok 15 € za izbu a noc. Ceny pre deti do 15 rokov vrátane sú uvedené v samostatnom cenníku. Na mieste sa platí daň z ubytovania
1 € na osobu a noc podľa platného VZN mesta Turčianske Teplice. Procedúry nad rámec pobytu nie sú zahrnuté v cene pobytu a môžu byť dokúpené podľa
platného cenníka. Poistenie (napr. úrazové, liečebných nákladov, poistenie storna a pod.) nie je zahrnuté v cene pobytu. Rezervácie a objednávky pobytov sa
riadia platnými Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti dostupnými na www.therme.sk.

www.royalpalace.sk www.therme.sk

