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CENNÍK UBYTOVANIA
Všetky izby sú vybavené vlastnou kúpeľňou (vaňa alebo sprchovací kút), WC, SAT televízorom, telefónom a prístupom 
na internet. Takmer všetky izby sú s balkónom. Posteľná bielizeň, uteráky a toaletné potreby sú samozrejmosťou. 
Vo všetkých izbách je zakázané fajčiť.

TYP IZBY

Dvojlôžková izba
 

 spojené 
dvojlôžkové izby

Apartmán
 
 

Rodinný apartmán

Ďalšia osoba na izbe

Ďalšia osoba na izbe 

Domáce zviera

CENNÍK STRAVOVANIA
Raňajky: bohaté teplé a studené bufetové stoly s ponukou teplých a studených raňajkových nápojov.
Obed: -chodové obedové menu s možnosťou výberu z maximálne  možností.
Večera: bohaté teplé a studené bufetové stoly.

TYP STRAVOVANIA NA DEŇ

Dospelý 

Dieťa *

* Sprievodná osoba - dieťa do  rokov je zdarma. Deti vo veku od  do  rokov sú považované za „ďalšiu osobu - dieťa". Deti nad  rokov sú považované 
za dospelú osobu. S výberom izby vám rád pomôže váš asistent.

KATEGÓRIA

Standard

Premium

Standard

Premium

Economy

Standard

Premium

Standard

Premium

Dospelý *

Dieťa *

POPIS

Pacient   sprievodná osoba
dvojlôžková izba

Pacient   sprievodná osoba
zrekonštruovaná dvojlôžková izba

Pacient   sprievodné osoby
 dvojlôžkové izby

Pacient   sprievodné osoby 
 zrekonštruované dvojlôžkové izby

Pacient   sprievodná osoba
dvojlôžková izba  obývačka

Pacient   sprievodná osoba
dvojlôžková izbaobývačka

Pacient   sprievodná osoba
dvojlôžková izba  obývačka
kuchynský kútik

Pacient   sprievodné osoby
 x dvojlôžková izba  obývačka
klimatizácia

Pacient   sprievodné osoby
 x dvojlôžková izba  obývačka
kuchynský kútik, klimatizácia

Sprievodná osoba nad  rokov

Sprievodná osoba od  do  rokov

Iba s platným pasom zvieraťa / očkovacím preukazom

CENA ZA IZBU / NOC s DPH
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RAŇAJKY s DPH
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OBED s DPH
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VEČERA s DPH
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* Osoby do veku , rokov.

Ceny sú vrátane DPH poďľa aktuálne platnej legislatívy. Zmena cien je vyhradená. Cenník platný od . . .

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE 
T:     , F:     , E: reception@adelicenter.eu

Vážení klienti, úctivo vás žiadame o zohľadnenie pandemických opatrení v našom centre 
a možné zmeny v režime stolovania, podávania stravy, dispozície baru, spoločných 

kuchyniek a práčovne. Ďakujeme za pochopenie.


