Chata Magurka - cenník ubytovania
Izby so sociálnym zariadením
Ponúkame nasledovné typy izieb, každú so samostatnou kúpeľňou s WC


4 ks izieb s 3 pevnými lôžkami a jednou prístelkou (rozťahovací gauč)



1 ks izba s 2 pevnými lôžkami a jednou prístelkou (rozťahovací gauč)



1 ks izba so 4 pevnými lôžkami (2 spojené 2 lôžkové izby)



1 ks izba s 5 pevnými lôžkami



15,00 EUR / dosp. osoba / 1 noc



12,00 EUR / dosp. osoba / 2 a viac nocí



10,50 EUR / dieťa 3-12 rokov / 1noc

Cena ubytovania



8,50 EUR / dieťa 3-12 rokov / 2 a viac nocí

Izby v turistickom štandarde
Ponúkame tiež ubytovanie v izbách so spoločnými sociálnymi zariadeniami na chodbe


3 ks izieb so 4 pevnými lôžkami (poschodové postele)



1 ks izba s 5 pevnými lôžkami (poschodové postele)



10,00 EUR / dosp. osoba / 1 noc

Cena ubytovania



8,00 EUR / dosp. osoba / 2 a viac nocí



7,00 EUR / dieťa 3-12 rokov / 1noc



5,50 EUR / dieťa 3-12 rokov / 2 a viac nocí

Deti do 3 rokov bez nároku na samostatné lôžko zdarma
Poplatok za psa 5,00 EUR / noc
Ceny za ubytovanie neobsahujú miestny poplatok (v zmysle všeobecne záväzného nariadenia Obce Partizánska
Ľupča č. 6/2012) 0,40 EUR za osobu / noc.
Stravovanie je zabezpečené formou výberu z jedálneho lístka, ponúkame možnosť objednať si raňajky (podľa
jedálneho lístka) / polpenzia (12 EUR/osoba) / plná penzia (18 EUR/osoba). Polovičná porcia bude účtovaná v
hodnote 70% z ceny.
V priestoroch reštaurácie je k dispozícii bezplatná WiFi zóna.
Pre organizované spoločenské podujatia je možné rezervovať si salónik s kapacitou cca 20 osôb (cena za
rezerváciu dohodou).
Check-out do 10,00 hod., Check-in od 14,00 hod.
Ceny sú konečné. Spoločnosť Ritterstein, s.r.o. nie je platcom DPH.
Ceny sú konečné a sú platné od 01.01.2018, spoločnosť Ritterstein, s. r. o. nie je platcom DPH
Zodpovedný vedúci: Miroslav Meluš, tel. č.: 0903 704 444
Ritterstein, s.r.o., Hodžova 26, 949 01 Nitra; IČO 51 043 289; DIČ 2120570529

