Penzióny* STIV Čertovica
Tel/fax: 044 529 1400 Mobil: 0905 320 495
E-mail: certovica@certovica.sk WEB: www.certovica.sk
Cenová ponuka pobytov pre ŠKOLSKÉ SKUPINY počas zimnej sezóny 2020/2021
v € za 1 osobu a 1 noc (platí pre obidva penzióny)
Ponúkané termíny predaja platia do 15.11.2020, po tomto termíne len po vzájomnej dohode na základe požadovanej kapacity
4 noci = 5 dní

5 noci = 6 dní

Termíny
10.01. – 28.01.2021
08.03. – 28.03.2021
02.02. – 26.02.2021

osoba nad 15 rokov

do 15 rokov

osoba nad 15 rokov

do 15 rokov

len ubytovanie:

22,50 x 4 = 90,00 €

21,50 x 4 = 86,00 €

21,5 x 5 = 107,50 €

21,00 x 5 = 105,00 €

s lyž. vlekmi*:

28,50 x 4 = 114,00 €

28,00 x 4 = 112,00 €

27,00 x 5 = 135,00 €

26,50 x 5 = 132,50 €

Cena pobytu obsahuje:
 Ubytovanie v 2- a 3-lôžkových izbách s vlastným soc.- hyg. zariadením
 Plnú penziu: raňajky jednotné servírované – kontinentálne; obedy a večere jednotné výberom z ponúknutých
jedál vopred dohodnutými. Diéty (bezlepkové alebo bezlaktózové) a bezmäsité menu je potrebné nahlásiť pri
objednávke; sú spoplatnené + 2,50 €/osoba a deň. Iné ako bezlepkové a bezlaktózové diéty nepripravujeme
(ani kombináciu bezlepková+bezlaktózová).
 parkovné priamo pred penziónom na oplotenom a uzamkýnanom parkovisku
 ubytovanie vo „veľkom“ alebo „malom“ penzióne po dohode vopred
 podrobnejšie údaje na www.certovica.sk
* pobyty vrátane lyžiarskych vlekov pri minimálnom počte 40 platiacich lyžiarov a 4 dňoch pri 5 dňovom pobyte,
resp. 5 dňoch pri 6 dňovom pobyte v Lyžiarskom stredisku STIV Čertovica
Cena neobsahuje (povinné doplatky):
 1,00 € za 1osoba/1noc (bez ohľadu na vek) - daň za ubytovanie Obci Vyšná Boca
Poznámky:
 cenová ponuka platí len pre žiakov - študentov organizovaných ako školská skupina v minimálnom počte
30 osôb.
 16. osoba má pobyt bezplatne (15+1); pri pobyte 30 osôb majú bezplatný pobyt 2 osoby (30+2); pri
pobyte 45 osôb majú bezplatný pobyt 3 osoby (45+3) ); pri pobyte 60 osôb majú bezplatný pobyt
4 osoby (60+4)
 Pobyty školských ucelených skupín ubytujeme vo Veľkom penzióne do 50 osôb a v Malom do
15 osôb. UPOZORŇUJEME, že penzióny sa o 23:00 zamykajú!
 dieťa do 4 rokov bez nároku na služby 2,50 €/1noc
 cena za pobyt (doplatok) a daň za ubytovanie (1,00 € za osobu a deň) sa vyberá v deň nástupu v hotovosti na
recepcii
 pobyt s domácim zvieraťom (pes/mačka) je možný za poplatok 3,50 €/noc a len vo Veľkom penzióne, po
objednaní vopred
 v ubytovacej časti penziónov je povinné prezúvanie
 v ubytovacej časti penziónov je fajčenie zakázané
 nástup na pobyt je možný v deň nástupu v čase medzi 15:00 – 20:00; uvoľnenie izieb do 10:00 v deň
ukončenia pobytu
 Všetky wellness služby sa objednávajú za poplatok, ráno do 10:00 hod
 INTERNET pripojenie prostredníctvom WI-FI ZDARMA pre zákazníkov STIV v priestoroch recepcie
 vyžadujeme dodržiavanie Ubytovacieho poriadku:
http://certovica.sk/attachments/018_Ubytovac%C3%AD%20poriadok%20STIV%20Certovica.pdf
 storno: http://certovica.sk/attachments/018_Stornopodmienky%20STIV%20Certovica.pdf
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