
             Snowland Valčianska dolina 

Ubytovanie

Cenník je platný od 15.12.2016 do 31.3.2017

osoba/noc 15,00 € *

* V cene ubytovania je zahrnutý celodenný celostrediskový skipass platný v stredisku Snowland Valčianska dolina.

Záloha za každý skipass je 20€. Bez úhrady zálohy skipass hosťom nebude vydaný. Záloha za skipass bude hosťom vrátená 

pri odovzdaní skipassu. V prípade straty skipassu záloha za skipass hosťom nebude vrátená.

V deň nástupu bude skipas hosťom vydaný po 14:00. V deň odchodu hostia odovzdajú skipas najneskôr do 14:00.

Check-in na izby je po 14:00. Check-out z izieb je najneskôr do 10:00. Za neskoré odovzdanie izby účtujeme poplatok 50€.

Ponuka je platná v období  27.12.2016 - 3.1.2017, minimálny počet prenocovaní - 5 nocí

5 nocí 6 nocí 7 nocí

1 osoba 75,00 € 84,00 € 91,00 €

Lyžiarske pobyty

Ponuka je platná v období  7.1.2016 - 31.3.2016

V cene pobytu je zahrnuté :
UBYTOVANIE na 2,3,4,..7 nocí v Hosteli u Yetiho - turistická ubytovňa*

SKIPASS - celodenný celostrediskový na 2,3,4...7 dní (platný v stredisku Snowland)

Dieťa do 4 rokov: ubytovanie bez nároku na lôžko-zdarma, skipass-zdarma, polpenzia-za doplatok 6,30 € /deň
Nástup na pobyty:N-nedeľa (2,3,4,..7 nocí),P-pondelok (2,3,4,7 nocí),U-utorok  (2,3,5,..7 nocí),St-streda (2,4,..7 nocí), 
                                 Št-Štvrtok (4,..7 nocí),Pi.-(3,4.. 7 nocí)

na 2 noci na 3 noci na 4 noci    na 5 nocí      na 7 nocí

Nástup na pobyt: N,P,U,St. N,P,U N,P,St., Št. U,St.,Št.,Pi,N N,P,Ut.,St.

 1 dospelá osoba 50,00 € 71,00 € 92,00 € 110,00 € 140,00 €

 1 dieťa (4-12r.) 41,00 € 57,00 € 75,00 € 89,00 € 114,00 €

13 x dvojlôžkové + 3 x štvorlôžkové izby s možnosťou prístelky, spoločenská miestnosť s TV a kuchynským kútom.

Sociálne zariadenia spoločné.

Platí sa za každé využité lôžko, bez ohľadu na vek ubytovaných hostí. Dieťa do 4 rokov zadarmo - bez nároku 

na lôžko.

Zľavy pre ubytovaných hostí :

v SKI požičovni :  20-30 %

vstup do wellness centra a bowling v Hoteli Impozant**** :  50 %
vstup do Spa&Aquaparku Turčianske Teplice : 20 % 

V cene ubytovania nie je zahrnutá daň za ubytovanie 0,40 € / osoba / prenocovanie.

Pri strate čipovej karty účtujeme poplatok 2,00 € / karta.

Pri nástupe na pobyt účtujeme za každý skipass zálohu 20€. Pri ukončení pobytu a vrátení skipassu bude záloha hosťom 

vrátená. Pri strate skipassu záloha za skipass nebude hosťom vrátená.

Lyžiarske pobyty sa predávajú ako balík služieb. Cenu lyžiarskeho pobytu nie je možné ponížiť

o nevyčerpané služby, ktoré sú súčasťou balíka. Ceny sú platné len pre jednotlivcov (nie pre skupiny).

REZERVÁCIE  : STRAVOVANIE :

00421-903 705 866 Reštaurácia Humno

00421-43 304010 00421-903 489 020

         Hostel u YETIHO - turistická ubytovňa*

RAŇAJKY ( v Penzióne pod Pivnicou** možnosť doobjednať polpenziu + 6€ alebo plnú penziu + 9€ v reštaurácii HUMNO - 

výber 1 deň vopred z 3 jedál)


