Wyposażenie
enie i oferta obiektu

Romantyczna willa z 1884 roku po gruntownej renowacji i modernizacji wnętrza
wn trza w 2012 roku. Willa oferuje komfortowe
pokoje i apartamenty z pełnym wyposażeniem
żeniem ze śniadaniem lub obiadokolacją.. Parking przy obiekcie.

Pobyt z zwierzęciem domowym: tyłko po uzgodnieniu

Cennik zakwaterowania

Sezon letni /zimowy - ceny:
VILA KALINČIAK – AESCULAP - romantyczna willa z 1884 roku
POKOJE nr. 1 i 4 (2 + 1 os.) ................................................. 59,- EUR / noc za pokój
Dwuosobowy pokój z podwójnym łóżkiem
żkiem i jednym dodatkowym łó
łóżkiem - futon.
Całkowita powierzchnia do 19m2. Widok na góry lub park, strona południowa, telewizor z płaskim ekranem.
..................................
69,- EUR / noc w JUNIOR apartament
POKOJE nr. 2 i 3 (2 + 21 os.) ...................
........... 69,
Junior apartament z dwoma pojedynczymi łóżkami
łó
(można łączyć) i jedną rozkładaną narożną
ż ą sofą
dla dwóch osób. Całkowita powierzchnia do 26m2. Widok na góry, strona północna, telewizor z płaskim ekranem.
Apartament VIP (2 + 3 os.) ............................... 99, - EUR / noc za apartament rodzinny
Przestronny apartament z jedną sypialnią z du
dużym łóżkiem podwójnym, dodatkowym łóżkiem - futon,
kuchnią z rozkładaną narożną sofą.
ą.. Całkowita powierzchnia do 32m2. Widok na góry, strona północna,
widok na park i parking, strona południowa, telewizor z płaskim ekranem.

Poza sezonem - ceny:
Cena po umówieniu w zależności
ci od liczby noclegów.
Możliwość zniżki do 50%.
Możliwość zniżki grupowe w razie zajęcia
ęcia wszystkich pokoi.
Pozostałe informacje:
zawiera
podatku
VAT
w w wysokości
Cena nie
zawiera
podatku
VAT
wysokoś 20%.
Cena nie zawiera podatku turystycznego w wysokości
wysoko 1,- EUR od osoby za noc.
Możliwość zniżki w razie pobytu na 3 lub więcej
wi
nocy lub pokoi, które są zajmowane dla 1 lub 2 osób. Zni
Zniżka ta zależy od
sezonu i liczby
nocy. Informacje przez email.

Dla naszych gości
ci oferujemy bezpłatne wypo
wypożyczalnie rowerów górskich.
Wejście do części mieszkalnej jest możliwy
żliwy tylko w kapciach.

Wyżywienie

Śniadanie w cenie 5,- EUR
Kolacja w cenie 15-, EUR
Kolacja - specjały z grilla 12,- EUR

