PENZIÓN ŠARIŠ PARK***
dvojlôžková izba
jednolôžková izba
dvojlôžková izba obsadená 1 osobou
apartmán (obsadený 2 osobami)
apartmán (obsadený 1 osobou)
rodinná izba (obsadená 3 osobami)
rodinná izba (obsadená 2 osobami)

v EUR
59,00
43,00
49,00
86,00
73,00
79,00
63,00

rodinná izba (obsadená 1 osobou)

55,00

APARTMÁNY V DREVENICIACH ŠARIŠ PARKu***
apartmán v drevenici - 3 izby (1-2 osoby)
apartmán v drevenici - 3 izby (3-4 osoby)
apartmán v drevenici - 3 izby (5-6 osôb)
drevenica prízemie - 1 izba (obsadená 1 osobou) *
/cena je platná len pri plnej obsadenosti izieb v penzióne/
drevenica prízemie - 1 izba (obsadená 2 osobami) *
/cena je platná len pri plnej obsadenosti izieb v penzióne/
Ostatné príplatky
prístelka dospelý *
prístelka dieťa od 4 - 11,99 roka *
detská postieľka * (bez nároku na raňajky a bazén)
dieťa od 1-3,99 roka* (bez nároku na raňajky, bazén a lôžko)
príplatok za krb (vrátane dreva)*
Miestny poplatok (osoba/ noc)
* na tieto položky neplatia žiadne zľavy
*** kategória ubytovania

96,00
129,00
159,00
55,00
69,00
20,00
14,50
8,00
zadarmo
10,00
0,50

Cena obsahuje: ubytovanie na 1 noc, DPH. Uvedené ceny neobsahujú miestny poplatok 0,50 EUR.
BONUS PRE UBYTOVANÝCH HOSTÍ: kontinentálne raňajky, vstup na bazén 1 hodina, parkovné, wi-fi

Pobyt so psom nie je možný.
Pri rezervácii je splatná záloha 30%. Záloha slúži na záväzné potvrdenie rezervácie ubytovania
a nevracia sa ani v prípade neskorších zmien počtu osôb, izieb alebo času ubytovania.
Záloha 30% sa vyberá v nasledujúcich prípadoch:
• skupinové ubytovanie 5 izieb a viac alebo 10 osôb a viac pri pobyte min. na 1 noc
• ubytovanie a pobyty na 5 a viac nocí aj pre 1 izbu alebo 1 osobu (neplatí pri stálych hosťoch
a rezervácie cez portály)
• objednávky v predstihu viac ako 3 mesiace vopred (aj 1 osoba na 1 noc)
• zálohu je nutné uhradiť v deň záväznej rezervácie
• uvedené platí vždy pri záväznej rezervácií bez ohľadu na termín rezervácie
Za záväzný počet osôb je pokladaný ten, ktorý je nahlásený najneskôr 3 dni pred predpokladaným príchodom.
Storno poplatok sa platí vo výške 30% z rezervovanej ceny ubytovania na zmenenú alebo zrušenú rezerváciu
v prípadoch, keď sa platí zálohová platba.

CENY UBYTOVANIA SÚ PLATNÉ od 1.9.2018 do odvolania.

PREVÁDZKA: +421 51 747 04 24, +421 918 512 731, prevadzkar@sarispark.sk
RECEPCIA: +421 51 747 04 22, recepcia@sarispark.sk
MARKETING: +421 917 638 615, marketing@sarispark.sk

www.sarispark.sk

