
P R E Ž I T E  V E S E L Ý  

Cena zahŕňa ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, plnú
penziu formu bufetu, neobmedzený vstup do Wellness

Spa, Slávnostná si lvestrovská večera,
Silvestrovský koncert Balážovci, 

balíček procedúr, uvítací drink, darček....

www.kupele-bj.sk

Silvester 2020
v Bardejovských Kúpeľoch

Od 249 €/pobyt/3 noci
28.12. 2020 - 3.1.2021



www.kupele-bj.sk

LEGENDA:  1/1 - jednoposteľová izba       1/2 -  dvojposteľová izba      A apartmán 
**V izbách superior Ozón nie je možné umiestniť prístelku. *Apartmány štandard sú iba v hoteli Ozón
Ceny sú platné na 1 osobu. Pobyt je možné absolvovať od 3 – 6 nocí.K cenám účtujeme daň z ubytovania 1,50€ osoba/noc.

Antigénový test (pri príchode dňa 28.12. a 29.12.2020 bude klient otestovaný 2x)   
Vstupná lekárska konzultácia
Ubytovanie podľa vybranej kategórie
Plná penzia – stravovanie formou bufetov
Neobmedzený vstup do Wellness Spa (bazény a sauny) v hoteli Ozón v čase od 10.00 – 22.00 hod., 

Večer slovenských špecialít
Slávnostná silvestrovská večera so začiatkom o 19.00 hod., minerálka, fľaša vína na 2 osoby,

Silvestrovský koncert - Balážovci
Silvestrovský punč v hoteli Ozón       
Balíček procedúr podľa počtu nocí:

Welcome drink
Darček pre každého hosťa
Bezplatné parkovanie a bezplatný internet
Vstup do muzeálneho apartmánu Sisi

V cene sú zahrnuté nasledovné služby:

      saunový svet 13.00 - 22.00 hod. podľa aktuálnych opatrení

fľaša sektu na 2 osoby, teplý a studený bufet, fotobúdka, lákavá tombola, ohňostroj

     3 noci: 1x klasická masáž, 1x min. kúpeľ, 1x soľná jaskyňa, 1x rašelinový zábal, 1 x hydromasáž 
     4 noci: 1x klasická masáž, 1x min. kúpeľ, 1x soľná jaskyňa, 1x rašelinový zábal, 1x prísadový kúpeľ, 1x hydromasáž
     5 nocí: 1x klasická masáž, 2x min. kúpeľ, 2x soľná jaskyňa, 1x rašelinový zábal, 1x prísadový kúpeľ, 1x hydromasáž
     6 nocí: 2x klasická masáž, 2x min. kúpeľ, 2x soľná jaskyňa, 2x rašelinový zábal, 1x prísadový kúpeľ, 1x hydromasáž

    Sprievodný program počas pobytu: tanečné/hudobné vystúpenie, novoročná štrúdľa, novoročný koncert,
    malý silvestrovský trh dňa 30.12.2020

Služby pre deti do 15 rokov: neobmedzený vstup do Wellness Spa (bazény) + vstup do soľnej jaskyne - v sprievode rodiča, 
detský kútik, silvestrovské konfety a party doplnky

V prípade polpenzie sa z cien odrátava 5€ na osobu a deň, deti do 15 rokov 3,50€. Pri pobyte bez procedúr sa z cien 
odrátava 10€ osoba/deň. Deti do 3,99 rokov bez nároku na lôžko grátis. Deti od 4 - 5,99 rokov zľava 50%, 
deti od 6 - 15 rokov zľava 20% z uvedených cien.
V prípade plnej penzie sa pobyt začína večerou /nástup od 14:00 hod./ a končí obedom. Izbu je potrebné uvoľniť do 14:00 hod.
V prípade polpenzie sa pobyt začína večerou /nástup od 14:00 hod./ a končí raňajkami. Izbu je potrebné uvoľniť do 10:00 hod.

Táto ponuka platí počas aktuálne platných epidemiologických opatrení, prípadné zmeny
 budú zverejnené na našej stránke.

Rezervácie pobytov:
Tel.č.: 00421/54/4774470, 4450, 4500, 4440)

marketing@kupele-bj.sk, rezervacie@kupele-bj.sk  

Doplnkové služby za poplatok:
Služby Beauty Studia so zľavou 20% na vybrané kozmetické kúry.
Voľnopredajné procedúry, manikúra, pedikúra, kaderníctvo, kozmetika,
 bowling, konfety a párty doplnky, a iné.

POBYT na 3 noci             1/1    1/2    A1/1   A1/2  Prístelka
Ozón - Štandard               291   249   342*   300*  180
Ozón - Superior                312   270   393     351   198**
   
POBYT na 4 noci             1/1   1/2    A1/1   A1/2  Prístelka
Ozón - Štandard               384   328   464*   408*  248
Ozón -  Superior               412   356   532    476    272**
   
POBYT na 5 nocí             1/1   1/2   A1/1   A1/2  Prístelka
Ozón- Štandard               475   405   575*   505*  312
Ozón- Superior                510   440   660    590    340**

POBYT na 6 nocí             1/1   1/2   A1/1   A1/2  Prístelka
Ozón- Štandard               564   480   684*   600*  372
Ozón Superior                 606   522   786    702    402**

 


