BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele

RELAXAČNO – PREVENTÍVNE POBYTY 2022

na 2 - 4 noci pre členov Odborového zväzu bánk a poisťovní
OZ BP (platí mimo letnej top sezóny)
HOTEL

Fontána, František, Lívia,
Lujza štandard **+
Ozón, Astória štandard ***
Ozón, Astória superior ***+
Alexander exclusive ****

MIMOSEZÓNA

MIMOSEZÓNA

SEZÓNA

SEZÓNA

Cena na osobu
a noc platná od
3.1. – 15.5.2022
1.11.-19.12.2022

Doplatok za 1/1
izbu alebo
apartmán* na
osobu/noc

Cena na osobu
a noc platná od
16.5.-12.6.2022
12.9.-31.10.2022

Doplatok za
1/1 izbu alebo
apartmán na
osobu/noc

53,-EUR

10 EUR

60,-EUR

13 EUR

59,-EUR
61,-EUR
64,-EUR

13 EUR
15 EUR
18 EUR

66,-EUR
69,-EUR
72,-EUR

16 EUR
20 EUR
25 EUR

Cena zahŕňa:
 ubytovanie – 2 lôžkové izby, WC, vaňa, telefón, TV – set, rádio, chladnička
 Plná penzia formou bufetových stolov
 Pitná kúra v kúpeľnej kolonáde
 Dopredu určené procedúry podľa počtu nocí:
 pobyt na 2 noci: klasická masáž, minerálny kúpeľ, parafínový zábal + 2 vstupy v trvaní 2
hodiny vstup (bazénová aj saunová časť Wellness SPA)
 pobyt na 3 noci: klasická masáž, minerálny kúpeľ, parafínový zábal, soľná jaskyňa + 3
vstupy v trvaní 2 hodiny vstup (bazénová aj saunová časť Wellness SPA)
 pobyt na 4 noci: 2x klasická masáž, minerálny kúpeľ, parafínový zábal, soľná jaskyňa,
prísadový kúpeľ, rašelina + 4 vstupy v trvaní 2 hodiny vstup (bazénová aj saunová časť
Wellness SPA)
Na mieste sa platí:
 daň z ubytovania vo výške 1,50 EUR/osoba/noc
 parkovné podľa výberu parkovacej plochy a sezóny: mimosezóna (5.1.-14.5. a 1.11.-19.12.):
od 1,5 – 3 EUR/deň a sezóna (15.5.-31.10.) od 2,5 – 5 EUR/deň.
Klienti ubytovaní v hoteli Alexander majú parkovisko zdarma.
Uvedená cena platí aj pre 1 rodinného príslušníka, resp. deti. Začiatok pobytu je večerou, nástup od
15:00 hod., posledný deň pobytu sa končí obedom, izbu uvoľniť do 12:00 hod.
Podmienky pobytu pre deti: deti do 3,99 rokov bez nároku na lôžko- grátis. Deti od 4 do 14,99 roka
na prístelke zľava – 40% z ceny, na lôžku zľava – 30% z ceny. Deti nad 15 rokov – ceny ako dospelá
osoba. Dieťa má v cene stravu a vstupy do Wellness v sprievode rodiča.
Organizačné zabezpečenie pobytov: Pobyty nie je možné absolvovať počas obdobia Veľkej noci. Na
tento pobyt nie je možné si uplatniť žiadne zľavy, kupóny alebo platiť rôznymi poukážkami. Pobyty
je možné si rezervovať až po preverení voľnej kapacity: mbalonova@kupele-bj.sk, prípadne
rezervacie@kupele-bj.sk, 054/4774440 (4500). Pri nástupe je potrebné sa preukázať preukazom
člena: Odborový zväz bánk a poisťovní „OZ BP“.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele

REKONDIČNO – PREVENTÍVNE POBYTY 2022

na minimum 5 nocí pre členov Odborového zväzu bánk
a poisťovní OZ BP (platí mimo letnej top sezóny)

HOTEL

Fontána, František, Lívia,
Lujza štandard **+
Ozón, Astória štandard ***
Ozón, Astória superior ***+
Alexander exclusive ****

MIMOSEZÓNA

MIMOSEZÓNA

SEZÓNA

SEZÓNA

Cena na osobu
a noc platná od
3.1. – 15.5.2022
1.11.-19.12.2022

Doplatok za 1/1
izbu alebo
apartmán* na
osobu/noc

Cena na osobu
a noc platná od
16.5.-12.6.2022
12.9.-31.10.2022

Doplatok za
1/1 izbu alebo
apartmán na
osobu/noc

48,-EUR

10 EUR

55,-EUR

13 EUR

54,-EUR
56,-EUR
59,-EUR

13 EUR
15 EUR
18 EUR

61,-EUR
64,-EUR
67,-EUR

16 EUR
20 EUR
25 EUR

Cena liečebného pobytu zahŕňa:
 ubytovanie – 2 lôžkové izby, WC, vaňa, telefón, TV – set, rádio, chladnička
 Plná penzia formou bufetových stolov
 Pitná kúra v kúpeľnej kolonáde
 Lekárska konzultácia, 3 procedúry/deň
 Denne 2 hodiny vstup do bazénovej časti Wellness SPA
Na mieste sa platí:
 daň z ubytovania vo výške 1,50 EUR/osoba/noc
 parkovné podľa výberu parkovacej plochy a sezóny: mimosezóna (5.1.-14.5. a 1.11.-19.12.):
od 1,5 – 3 EUR/deň a sezóna (15.5.-31.10.) od 2,5 – 5 EUR/deň.
Klienti ubytovaní v hoteli Alexander majú parkovisko zdarma.
Uvedená cena platí aj pre 1 rodinného príslušníka, resp. deti. Začiatok pobytu je obedom, nástup od
11:00 hod., posledný deň pobytu sa končí raňajkami, izbu uvoľniť do 10:00 hod.
Podmienky pobytu pre deti: deti do 3,99 rokov bez nároku na lôžko- grátis. Deti od 4 do 14,99 roka
na prístelke zľava – 40% z ceny, na lôžku zľava – 30% z ceny. Deti nad 15 rokov – ceny ako dospelá
osoba. Dieťa má v cene stravu a vstupy do Wellness v sprievode rodiča.
Organizačné zabezpečenie pobytov: Pobyty nie je možné absolvovať počas obdobia Veľkej noci. Na
tento pobyt nie je možné si uplatniť žiadne zľavy, kupóny alebo platiť rôznymi poukážkami. Pobyty
je možné si rezervovať až po preverení voľnej kapacity: mbalonova@kupele-bj.sk, prípadne
rezervacie@kupele-bj.sk, 054/4774440 (4500). Pri nástupe je potrebné sa preukázať preukazom
člena: Odborový zväz bánk a poisťovní „OZ BP“.

