Extra pack balík
Ubytovanie na Štrbskom Plese first minute zima - jar 2014

Cenová ponuka a termíny pre apartmán 219 v hoteli ****CROCUS Štrbské Pleso
http://apartman‐strbske‐pleso.sk tel. +421911247149

http://facebook.com/apartmanytatry

EXTRA PACK balík zahrňuje pre 2 osoby
‐ Ubytovanie v luxusnom apartmáne v hoteli Crocus
‐ Skipas prenosný! Neobmedzene platný počas Vášho pobytu. Štandardné Skipasy ktoré zakúpite v horských strediskách sú

‐
‐
‐
‐
‐

neprenosné. V jednom momente môžu lyžovať 2 osoby. Skipas si môžete vymeniť v rámci členov ubytovaných na apartmáne
podľa Vašich potrieb. Platí v strediskách Štrbské Pleso, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica a stredisku Jasná v Nízkych Tatrách.
Tento Skipas je možné využiť aj na všetky lanovky po ukončení lyžiarskej sezóny. Môžete si tak vychutnať jazdu lanovkou
a nádherné výhľady z vrholov Tatier na jar a v lete neobmedzene.
(Neplatí na Lomnický štít)
3 krát celodenný vstup Tropical Packet v Aquaparku Tatralandia počas Vášho pobytu. Vstupy je počas jedného dňa možné
kombinovať (lyžovanie + kúpanie). Štandardné Skipasy neumožňujú túto kombináciu. V jeden deň je možný 1 krát vstup.
3 krát 120 minútový vstup do welnees hotela Fis na Štrbskom Plese počas Vášho pobytu. Pokiaľ ma hotel preplnené wellness
hotelovými hosťami majú právo vstup pre externého hosťa odmietnuť. V jeden deň je možný 1 krát vstup.
20% zľava v novootvorenej reštaurácii Stará Pošta na Štrbskom Plese
Zľavy v lyžiarskej škôlke a Fun Parku (snowtubing, snowrafting)
TatryCard. Regionálna karta vďaka ktorej môžete čerpať zľavy u zmluvných partnerov.(reštaurácie, obchody, požičovne atď).
V zime umožňuje 10% zľavu zo Skipasov. Na jar a v lete je hlavnou výhodou neobmedzené cestovanie električkami a zubačkou
počas Vášho pobytu. Pre 3 a 4 osobu budú vystavené karty za servisný poplatok 4 €/osoba.

Do 8.12.2013 Vám bude poskytnutá zľava 12% na nižšie uvedené ceny.
Odčítame aj 10% sumy s Vášho predošlého ubytovania.

Cenník Extra Pack zima – jar 2014:
Prvý sneh do 21.12.2013
počet osôb

2 osoby
2 osoby

počet dní/noci
4 dni/3 noci
8 dní/7 noci

cena
celkom

297,00 €
537,00 €

Vianoce ‐ Silvester 2013/2014
celý apartmán 22.12 - 26.12.2013
celý apartmán 26.12 - 31.12.2013
celý apartmán 07.12 - 11.1.2014

cena
523,00 €
763,00 €
643,00 €

Hlavná zimná sezóna 12.1 ‐9.3.2013
2 osoby
4 dni/3 noci
2 osoby
8 dní/7 noci

cena
343,00 €
632,00 €

Jarná lyžovačka 16.3.2014 do ukončenia sezóny
2 osoby
297,00 €
4 dni/3 noci
2 osoby
537,00 €
8 dní/7 noci
Jar 2014
2 osoby
2 osoby

4 dni/3 noci
8 dní/7 noci

cena
243,00 €
572,00 €

prístelka pre 1 osobu / 1 deň **

12,00 €

prístelka pre dieťa do 12 rokov / 1 deň

6,00 €

dieťa vo veku do 6 rokov bez nároku na lôžko

zdarma.

detská postieľka /celý pobyt **

4,00 €

miestny poplatok 1€/osoba/deň

1,00 €

parkovanie pred hotelom monitorované kamerovým systémom

5,00 €/ deň

** prístelka je rozťahovacia sedacia súprava v obývačke.
Je to plnohodnotné lôžko s rozmermi pre 1 osobu 75 x 190 cm a pre 2 osoby 150 x 190 cm.
detská postieľka – klasická drevená s prádlom

First minute pobyt zahrňuje:

‐ bez stravy
‐ 1x 1 hod. vstup do welness hotela Crocus (21 € vstup ) ‐ zdarma *
‐ miestny poplatok (1€ /os./noc ) – zdarma
‐ parkovanie pred hotelom 5€/deň – zdarma
‐ neobmedzený internet LAN a WIFI priamo na izbe – zdarma
‐ bielizeň, uteráky, hotelová kozmetika ‐ 1 krát na apartmáne
‐ záverečné upratovanie apartmánu **

V apartmáne nie je zabezpečený každodenný hotelový servis upratovania. Čistiace prostriedky na nádoby a vysávač je súčasťou vybavenia apartmánu.
Hygienické potreby si ubytovaný klient doplňuje sám. Klient môže požiadať na recepcii o doplnenie služieb na vlastné náklady.
V priestoroch hotela sa nachádza aj práčovňa. Klienti si na recepcii môžu zakúpiť stravu a služby hotela. Kliknite na cenník služieb hotela Crocus na Štrbskom Plese.

* Platí pre týždňový pobyt a Veľkú noc.
** Pri týždňovom pobyte je v cene 1 krát výmena uterákov a 2 krát vynesenie smetí.

Podmienky rezervácie:

Voľné a obsadené termíny nájdete v kalendári obsadenosti.
Pod kalendárom je rezervačný formulár ktorý treba vyplniť a odoslať.
Do poznámky uveďte ,, First minute 2014,,
Ponuka platí výhradné pre jeden apartmán č.219 v Crocuse. Nie je možné dožadovať tieto ceny od správy
hotela Cocus.

Základný cenník ubytovania rok 2014.

Základný cenník ubytovania rok 2014

cena
pre 2 osoby

mimo sezona

dlžka pobytu

* zľava

2 dni/1 noc

0%

3 dni/2 noci

20%

4 dni/3 noci

33%

8 dní/7 noci

38%

14 dní a viac

sezona

top sezona

12.01‐ 01.02.2014

02.02 ‐15.03.2014

01.01.2014‐11.01.2014

16.03 ‐28.06.2014

29.06 ‐13.09.2014

* 17.04 ‐21.04.2014

14.09 ‐20.12.2014

21.12 ‐28.12.2014

28.12.2014‐10.1.2015

spolu

cena/noc

cena/noc/apartmán

87,00 €
138,00 €
174,00 €
378,00 €

99,00 €
79,00 €
66,00 €
62,00 €

cena/noc
87,00 €
69,00 €
58,00 €
54,00 €

spolu

99,00 € max. 4 dospelé osoby
158,00 € * 110 € (min.3 noci)
198,00 € 130 € ( min. 5 noci)
434,00 €

cenu vypracujeme a pošleme emailom na základe Vašej požiadavky

prístelka pre 1 osobu / 1 deň

12,00 €

prístelka pre dieťa do 12 rokov / 1 deň

6,00 €

dieťa vo veku do 6 rokov bez nároku na lôžko

zdarma.

detská postieľka /celý pobyt

4,00 €

miestny poplatok 1€/osoba/deň

1,00 €

parkovanie pred hotelom monitorované kamerovým systémom

5,00 €/ deň

‐ bez stravy
‐ parkovanie pri hoteli monitorované kamerovým systémom 5€/ deň
‐ miestny poplatok 1€/osoba/deň
‐ bielizeň, uteráky, hotelová kozmetika ‐ 1krát
‐ pripojenie na internet LAN, WIFI na apartmáne
‐ záverečné upratovanie apartmánu
* V apartmáne nie je zabezpečený každodenný hotelový servis upratovania. Čistiace prostriedky na nádoby a vysávač je súčasťou vybavenia apartmánu.
Hygienické potreby si ubytovaný klient doplňuje sám. Klient môže požiadať na recepcii o doplnenie služieb na vlastné náklady. V priestoroch hotela sa nachádza aj práčovňa.
Klienti si na recepcii môžu zakúpiť stravu a služby hotela. Kliknite na cenník služieb hotela Crocus na Štrbskom Plese.

*prístelka je rozťahovacia sedacia súprava v obývačke.
Je to plnohodnotné lôžko s rozmermi pre 1 osobu 75 x 190 cm a pre 2 osoby 150 x 190 cm.

