Cenník
platný od 1.januára 2011

Ubytovanie
1-lôžková izba, bez balkóna
2-lôžková izba, manželská posteľ s balkónom
2-lôžková izba, manželská posteľ, bez balkóna
2-lôžková izba s prístelkou, oddel. postele, bez balkóna
2-lôžková izba obsadená jednou osobou
2-lôžková izba LUX, manž. posteľ s balkónom
3-lôžková izba bez balkóna
3-lôžková izba s prístelkou, s balkónom
3-lôžková izba (1-2 osoby)
Apartmán rodinný (2x izba s LCD TV, 2 samostatná kúpeľňa)
Apartmán LUX, so sprchovým kútom, s balkónom
Apartmán LUX (prispôsobený pre imobilných) s vaňou, s balkónom
Apartmán prezidentský, (130 m²), klimatizovaný
Prístelka
Domáce zviera

25,00€/ 753,15 Sk
42,00€/ 1265,29 Sk
42,00€/ 1265,29 Sk
42,00€/ 1265,29 Sk
30,00€/ 903,78 Sk
46,00€/ 1385,80 Sk
60,00€/ 1807,56 Sk
60,00€/ 1807,56 Sk
50,00€/ 1506,30 Sk
62,00€/ 1867,81 Sk
56,00€/ 1687,06 Sk
56,00€/ 1687,06 Sk
99,00€/ 2982,47 Sk
12,00€/ 361,50 Sk
10,00€/ 301,26 Sk

Deti do 5 rokov vrátane majú ubytovanie bez nároku na lôžko zadarmo. Deti od 6 do 15 rokov vrátane majú ubytovanie na prístelke podľa cenníka, resp. na
pevnom lôžku s 30% zľavou z uvedených cien pre dospelú osobu, v sprievode dospelej osoby.
Ceny nezahŕňajú kúpeľný poplatok cca 0,83€ / 25,00 Sk / noc / osoba.

Zadarmo denne: Bazén, parkovanie.

Stravovanie

dospelá osoba

Raňajky – bufet
Obed – výber z 2 jedál
Večera – výber z 3 jedál
Polpenzia
Plná penzia

5,00€ / 150,63 Sk
6,00€ / 180,76 Sk
6,00€ / 180,76 Sk
11,00€ / 331,39 Sk
17,00€ / 512,14 Sk

dieťa 6-15 rokov
2,50€/ 75,32 Sk
3,00€/ 90,38 Sk
3,00€/ 90,38 Sk
5,50€/ 165,69 Sk
7,50€/ 225,95 Sk

Deti do 5 rokov vrátane majú stravovanie bez nároku na lôžko zadarmo.

Prenájom priestorov: (Rezervácia celého penziónu)

- ubytovanie, všetky vnútorné priestory, parkovisko

Na základe vašej požiadavky vypracujeme cenovú ponuku na prenájom, v závislosti od počtu ubytovaných a dĺžky pobytu.

Kongresová sála, vr. tech. vyb., klimatiz. (max. 90 miest – kino sedenie)
Coffee & Tea Bar (max. 48 miest)
Letná terasa (max. 48 miest)
Bazén (max. 20 osôb)
Saunový svet, Whirpool (max. 20 osôb)

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

50,00€/ 1506,30 Sk/hod.
33,00€/ 994,16 Sk/hod.
33,00€/ 994,16 Sk/hod.
66,00€/ 1988,32 Sk/hod.
133,00€/ 4006,76 Sk/hod.

Najčerstvejšie informácie nájdete na www.facebook.com/umlynarky

OTVÁRACIE HODINY
Podávanie stravy pre hotelových hostí
Raňajky
Obed
Večera

08:00 – 09:30
12:00 – 13:00
18:00 – 19:30

Pondelok - Štvrtok
Piatok – Sobota
Nedeľa

08:00 – 21:00
08:00 – 23:00
08:00 – 22:00

Coffee & Tea Bar

Služby
MASÁŽE:
Masáž klasická – časť tela (20min.)
Masáž klasická – časť tela (30 min.)
Masáž klasická – (60 min.)
Masáž športová - intenzívna (40 min.)
Masáž reflexná - chrbát (30min.)
Masáž reflexná – chodidlá (30min.)
Lymfodrenáž dolných alebo horných končatín (30 min.)
Lymfodrenáž dolných alebo horných končatín (60 min.)
Lymfodrenáž tváre a dekoltu (30 min.)
Medová masáž (30 min.)
Masáž lávovými kameňmi – časť tela (30 min.)
Bankovanie (30 min.)
Reflexná masáž chodidiel a zábal chodidiel (60 min.)
Telový peeling a masáž kokosovým olejom (40 min.)
Relax masáž (60min.)
Anticelulitídna masáž so zábalom (60 min.)

8,00€/ 241,01 Sk
11,00€/ 331,39 Sk
20,00€/ 602,52 Sk
15,00€/ 451,89 Sk
11,00€/ 331,39 Sk
11,00€/ 331,39 Sk
11,00€/ 331,39 Sk
20,00€/ 602,52 Sk
12,00€/ 361,51 Sk
12,00€/ 361,51 Sk
18,00€/ 542,29 Sk
16,00€/ 451,89 Sk
20,00€/ 602,52 Sk
18,00€/ 542,29 Sk
25,00€/ 753,15 Sk
20,00€/ 602,52 Sk

V ponuke novinky: SOTHYS – telové ošetrenia (masáže a zábaly)
ZÁBALY:
Rašelinový zábal – celé telo (15 min.)
Rašelinový zábal – časť tela (15 min.)

11,00€/ 331,39 Sk
8,00€/ 241,01 Sk

ĎALŠIE RELAXAČNÉ SLUŽBY
Infrasauna (10 min.)
Infrasauna (20 min.)
Zapožičanie – kúpací plášť
Zapožičanie – osuška
Biliard (1 hod.)

2,00€/ 60,25 Sk
4,00€/ 120,51 Sk
3,00€/ 90,38 Sk
1,00€/ 30,13 Sk
3,00€/ 90,38 Sk

*V rámci pobytov sprostredkúvame čerpanie kúpeľných procedúr vodoliečby, bahenných zábalov, elektroliečby do liečebného
zariadenia vzdialeného 15 min. chôdze.

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Najčerstvejšie informácie nájdete na www.facebook.com/umlynarky

WELLNESS CENTRUM – neubytovaní hostia
Krytý bazén
Krytý bazén

deň
Otváracie hodiny osoby
pondelok - štvrtok 10:00 – 21.00
1
piatok - nedeľa
10:00 – 18:00
1

ceny
3,00€/90,38 Sk/2 hod.
3,00€/90,38 Sk/2 hod.

Wellness balík:

pondelok - štvrtok 10:00 – 21:00 max. 3 os.

25,00€/ 753,15 Sk/1 hod.

+ bazén, parná alebo suchá sauna, whirpool
+každá ďalšia neubytovaná osoba:
5,00€/ 150,63 Sk/1.hod.
+každá ďalšia hodina 25,00€/753,15 Sk +každá ďalšia neubytovaná osoba 5,00€/150,63 Sk

Wellness balík extra: piatok - nedeľa

19:00 – 21:00

1

10,00€/301,26 Sk/vstup

WELLNESS CENTRUM – ubytovaní hostia
Pre ubytovaných hostí je vstup do bazéna počas otváracích hodín voľný.
Pre ubytovaných hostí je na základe pobytového balíčka vstup do bazéna a saunového sveta voľný.
Ubytovaní hostia na jednej izbe mimo pobytového balíčka majú 20% zľavu z WELLNESS balíka aj
z WELLNESS balíka extra.

Špeciálna ponuka wellness pobytov:
Wellness MAXI





308,00€/9278,71 Sk

7x ubytovanie v 2-posteľovej izbe s polpenziou (nedeľa - nedeľa)
Vstup do bazéna (10-21hod), saunového sveta (19-21hod)
1x klasická masáž čiastková (20 min.)
2x rašelinový zábal (15min.)

 1x reflexná masáž chodidiel (30min.)

cena/osoba
- 12% AKCIA
akciová cena:

271,04€/ 8165,35 Sk

 1x masáž lávovými kameňmi (60 min.)
 3x biliard 1hod. (2 osoby)
 fľaša vína z regionálnej produkcie

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Najčerstvejšie informácie nájdete na www.facebook.com/umlynarky

Wellness MIDI





226,00€/6808,48 Sk

5x ubytovanie v 2-posteľovej izbe s polpenziou (nedeľa - piatok)
Vstup do bazéna (10-21hod), saunového sveta (19-21hod)
1x klasická masáž čiast. (20 min.)
1x rašelinový zábal (15 min.)

 1x reflexná masáž chodidiel (30 min.)

cena/osoba
-12% AKCIA
akciová cena:

198,88€/5991,46 Sk

 2x biliard 1 hod. (2 osoby)
 fľaša vína z regionálnej produkcie

Wellness WEEKEND





96,00€/2892,10 Sk

2x ubytovanie v 2-posteľovej izbe s polpenziou (piatok - nedeľa)
Vstup do bazéna (10-21hod), saunového sveta (19-21hod)
1x klasická masáž čiast. (20min.)
1x rašelinový zábal (15 min.)

cena/osoba
-12% AKCIA
akciová cena:

84,48€/2545,04 Sk

 1x Biliard 1 hod. (2 osoby)
 fľaša vína z regionálnej produkcie

Pre dvoch

232,00€/6989,23Sk






2x ubytovanie s polpenziou v XXL Apartmáne (piatok - nedeľa)
Vstup do bazéna (10-21hod), saunového sveta (19-21hod)
fľaša sektu na izbe
večera pri sviečkach



romant. masáž pre dvoch – SOTHYS (Pokoj zmyslov) dvomi masérmi (40min.)

cena/2 osoby
-12% AKCIA
akciová cena:

204,16€/6150,52 Sk

 1x biliard 1 hod. (2 osoby)

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Najčerstvejšie informácie nájdete na www.facebook.com/umlynarky

VÍKEND RODINA

197,00€/5934,82Sk

 2x ubytovanie s polpenziou v XXL Apartmáne (piatok – nedeľa)
-

cena/pobyt

rodinná izba (3-posteľová s možnosťou prístelku)
alebo rodinný apartmán (2x izba s LCD TV, 2x sam. kúpeľňa)

 rodičia: klasická masáž (20 min.)
 rodičia: Vstup do bazéna (10-21hod), saunového sveta (19-21hod)

-12% AKCIA
akciová cena:

173,36€/5222,64Sk

 deti: vstup do bazéna
+ darček pre deti

SENIOR MAXI (osoby nad 60rokov)
 7x ubytovanie v 2-posteľovej izbe s polpenziou (nedeľa - nedeľa)
 Vstup do bazéna (10-21hod), saunového sveta (19-21hod)
 1x klasická masáž čiast. (20 min.)
 1x reflexná masáž chodidiel

272,00€/8194,27Sk
cena/osoba
-12% AKCIA
akciová cena:

239,36€/7210,96Sk

 1x rašelinový zábal (15 min.)
 3x biliard 1 hod. (2 osoby)
 fľaša vína z regionálnej produkcie

SENIOR MIDI (osoby nad 60 rokov)

202,00€/6085,45Sk

 5x ubytovanie v 2-posteľovej izbe s polpenziou (nedeľa - piatok)
 Vstup do bazéna (10-21hod), saunového sveta (19-21hod)
 1x klasická masáž čiast. (20 min.)
 1x rašelinový zábal (15 min.)

cena/osoba
-12% AKCIA
akciová cena:

177,76€/5355,20Sk

 3x biliard 1hod. (2 osoby)
 1x reflexná masáž chodidiel
 fľaša vína z regionálnej produkcie

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Najčerstvejšie informácie nájdete na www.facebook.com/umlynarky

Storno poplatky:
Storno poplatok je určený na čiastočné pokrytie nákladov, ktoré vznikli nášmu hotelu zrušením rezervácie. Jeho výška
je závislá od toho, ako dlho pred nástupom na pobyt nahlásite zrušenie rezervácie:

Akcie
Doba medzi
Výška storna
zrušením
a nástupom na
pobyt
5-4 týždňov pred
30%
nástupom na pobyt
4-3 týždňov pred
nástupom na pobyt

50%

3-2 týždňov pred
nástupom na pobyt

70%

2-0 týždňov pred
nástupom na pobyt

100%

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Fyzické osoby
Doba medzi
Výška storna
zrušením
a nástupom na
pobyt
30-22 dní pred
30%
nástupom na
pobyt
21-15 dní pred
50%
nástupom na
pobyt
14-8 dní pred
70%
nástupom na
pobyt
Do 7 dní pred
100%
nástupom na
pobyt

Najčerstvejšie informácie nájdete na www.facebook.com/umlynarky

