GARNI HOTEL KASKÁDA **
DIONA, s.r.o., Jánošíkova 1301/24, 972 01 BOJNICE, SLOVAKIA, IČO: 36397296, DIČ: SK2020117539
tel.č.: + 421 46 518 30 10, www.kaskada.sk, e-mail: hotel@kaskada.sk
___________________________________________________________________________________________

Užite si krásu rozprávkových Bojníc práve u nás. Či už prichádzate pracovne, alebo máte záujem o
návštevu zámku, zoologickej záhrady, alebo mnohých ďalších atrakcií, pozývame Vás spojiť Váš pobyt
s našimi službami. Ponúkame Vám komfortné ubytovanie v pokojnej časti mesta a relax vo vlastnom
Aquacentre s bazénom a fitness.

AKCIA - CENNÍK 1.2.2020 – 31.03.2020
cenník so zľavou -10% z pultových cien ubytovania hostí
UBYTOVANIE

1 noc

Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Apartmán I - štúdiový
Apartmán II
Apartmán rodinný
Prístelka (len na apartmánoch)
Prístelka pre dieťa 2-12r.
Ubytovanie psa len po dohode s hotelom

53,10 €
60,30 €
90,90 €
110,70 €
128,70 €
18,00 €
10,80 €
18,00 €

Vyššie uvedené ceny sú za izbu a noc, vrátane DPH 10%, parkovania, možnosti pripojenia na internet –
WiFi a prípadné raňajky (cenník nižšie). Akcia je platná od 01.02.2020 do 31.03.2020
V cene izby je bezplatný vstup do bazéna / fitness počas prevádzkovej doby Aquacentra.
Prevádzková doba recepcie je od 7.00 hod. do 20.00 hod.
Ubytovanie je možné od 14.00 hod., príchod po 19.00 hod. je potrebné avizovať vopred
Uvoľnenie izby v deň odchodu je do 10.00 hod.

DAŇ Z UBYTOVANIA nie je súčasťou ubytovania a jej výška je:
- Dospelý
1,00 € osoba/noc
- Dieťa 6-18 r.
0,50 € osoba/noc
- Dieťa do 6 r.
bezplatne
Reštaurácia, ktorá je súčasťou hotela, je otvorená v čase výdaja raňajok.
Raňajky sa nahlasujú najneskôr v deň ubytovania. V prípade záujmu o raňajky sa cena ubytovania navýši
o službu - raňajky za celý pobyt v hoteli Kaskáda Bojnice.

RAŇAJKY – ubytovaní hostia:
- Dospelý a dieťa od 12r.
- Dieťa 2-12 r.
- Dieťa do 2 r.

7,50 € osoba/noc
3,75 € osoba/noc
bezplatne

RAŇAJKY – neubytovaní hostia:
- Dospelý a dieťa od 12r.
- Dieťa 2-12 r.

8,70 € /osoba
3,75 € /dieťa

Tešíme sa na Vašu návštevu

