Cenník
Vila Aurora Mlynčeky – Vysoké tatry

MIMOSEZÓNNA

celá vila 265 Eur
s ohrevom bazéna 285 Eur

CENA PRI OBSADENÍ NIŽŠÍM
POČTOM OSÔB VRÁTANE DETÍ
Detí do 2 rokov bez nároku na lôžko zdarma.

pre 14 až 10 osôb plná cena
pre 9 osôb: -30 Eur
pre 8 osôb: -40 Eur

HLAVNÁ SEZÓNA
(Víkendy, sviatky, školské prázdniny)

celá vila 295 Eur
s ohrevom bazéna 315 Eur

pre 6 osôb: -50 Eur
pre 5 osôb: -60 Eur
pre 4 osoby: -70 Eur
pre 3 osoby: -80 Eur
pre 2 osoby: -90 Eur

ODCHOD / CHECK OUT

NÁSTUP / CHECK IN

do 10.00 hod

od 15.00 hod
ZĽAVY A PRÍPLATKY

(Zľavy sa navzájom nepripočítavajú)

Dieťa do 2 rokov bez nároku na lôzko zdarma
Pri ubytovaní na jednú noc + 20% ceny
Zľava na 7 nocí – 15%
Zľava verného zákazníka – 15% každá tretia objednávka (len v prípade že
pobyt objednáva a platí tá istá osoba alebo ﬁrma)
pes v objekte 10 Eur/noc, pes vonku v záhrade zdarma
sauna: 17 Eur/hodina dá sa objednať na minimálne 2 hodiny
plynový grill požičanie 10 Eur /deň (čistenie a plyn v cene)
kotlík požičanie 6 Eur / deň (čistenie v cene)
plna bednička dreva na ohnisko alebo do kozuba 10 Eur
detská postieľka na požiadanie (nedá sa umiestniť do babkinej izby)

STORNO POPLATKY
od záväznej rezervácie – viac ako 30 dní pred nástupom bez storna
29 – 7 dní pred nástupom 30% z celkovej ceny pobytu
6 – 1 deň pred nástupom 70 % z celkovej ceny pobytu
nenastúpenie na pobyt 100% ceny pobytu
STORNO POPLATKY PRE VIANOČNÝ A SILVESTROVSKÝ POBYT:
od rezervácie pobytu a viac ako 30 dní pred nástupom 50% z celkovej ceny pobytu
29-7 dní pred nástupom 70% z celkovej ceny pobytu
6 dní – nenastúpenie na pobyt 100% ceny pobytu

STORNO POPLATKY
V cene ubytovania mate vstup do virivky a bazéna (v prípade že ste si ho
priplatili). Vila je pre maximálne 14 osôb. Virivka a Bazén sú z dôvodu hygieny a
bezpečnosti k dispozícii od 10.00 do 22.00 hod. Virivka je z kapacitného dôvodu
ﬁltrácie k dispozícii na maximálne 30 minúť pre každú obsadenú izbu.
Cena prenájmu zahŕňa postelné prádlo, uteráky a toaletný papier. Detská
postieľka je k dispozícii na požiadanie.

VYBAVENIE VILY

V prípade že mate záujem si pobyt záväzné rezervovať prosím o zaslanie

Vila ma plne vybavenú kuchyňu: plynový varič s rúrou, mikrovlnku, rychlovarnú

dve zálohové faktúry. Po úhrade prvej vo výške 30% bude Váš pobyt záväzné

kanvicu, umývačku riadu, príbory, taniere a hrnce a pod. Prístrešok na grilovanie

rezervovaný a potvrdený. Druhu zálohovú faktúru (doplatok) je potrebne uhradiť

a zábavu k dispozícii do 22.00 hod počas pracovných dni a do 23.00hod počas víkendov.

pred nástupom na pobyt nakoľko u nás nie je možné platiť v hotovosti.

Mlynčeky 58
059 76 Mlynčeky
Slovenská republika

fakturačných údajov alebo adresu trvalého pobytu. Následné Vám budú zaslane

www.vilaaurora.sk

