
Silvester 2021
v hoteli Alexander****
v Bardejovských Kúpeľoch

PREŽITE VESELÝ 

Cena zahŕňa ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, plnú penziu formou
bufetov, neobmedzený vstup do Wellness Spa v hoteli Ozón, v hoteli

Alexander, balíček procedúr, Silvestrovská slávnostná večera v
hotelovej reštuarácii s hudobným podmazom, s fľašou vína a sektu,

tombolou, fotobúdkou...

 

Pobyt možný na základe vyhlášky č. 290/2021 zo dňa 9. 12.2021. 

054/477 4500, 4450, 4470, 4440  www.kupele-bj.sk

3 noci/330€/osoba

3 - 6 nocí v režime OP v termíne:

27.12. 2021 - 2.1.2022

AKCIA 

-50€ 
na

osobu/pobyt 

z uvedenej

sumy



 

 

www.hotelalexander.sk

Ubytovanie podľa výberu v hoteli Alexander****
Plná penzia – stravovanie formou bufetov
Neobmedzený vstup do Wellness Spa (bazény a sauny) v hoteli Ozón 
Neobmedzený vstup do hotelového wellness v hoteli Alexander
Slávnostná Silvestrovská večera v hotelovej reštaurácii s hudobným podmazom so začiatkom o 19.00 hod.:
večera, minerálka, fľaša vína na 2 osoby, fľaša sektu na 2 osoby, teplý a studený bufet, fotobúdka, lákavá
tombola, ohňostroj
Balíček procedúr podľa počtu nocí:

Fľaša vína na izbu
Darček pre každého hosťa
Večer slovenských špecialít
Silvestrovský punč, novoročná štrúdľa
Bezplatné testovanie 
Bezplatné parkovanie a internet

V cene sú zahrnuté nasledovné služby:

      3 noci: 1x klasická masáž, 1x min. kúpeľ, 1x soľná jaskyňa, 1x rašelina, 1x inhalácie 
      4 noci: 1x klasická masáž, 2x min. kúpeľ, 1x soľná jaskyňa, 1x rašelina, 1x inhalácie, 1x prísadový kúpeľ
      5 nocí: 1x klasická masáž, 2x min. kúpeľ, 2x soľná jaskyňa, 2x rašelina, 1x inhalácie, 1x prísadový kúpeľ
      6 nocí: 2x klasická masáž, 2x min. kúpeľ, 2x soľná jaskyňa, 2x rašelina, 2x inhalácie, 1x prísadový kúpeľ

Služby pre deti do 15 rokov: neobmedzený vstup do Wellness Spa (bazény) + vstup do soľnej jaskyne - v sprievode
rodiča, detský kútik, sladké prekvapenie

V prípade polpenzie sa z cien odrátava 5€ na osobu a noc, deti do 15 rokov 3,50€. 
Pri pobyte bez procedúr sa z cien odrátava 10€ na osobu/noc.
Deti do 3,99 r. bez nároku na lôžko grátis. Deti od 4 - 5,99 r. zľava 50%, deti od 6 - 15 r.zľava 20% z uvedených cien.

V prípade plnej penzie sa pobyt začína večerou /nástup od 14.00 h../ a končí obedom. Izbu je potrebné uvoľniť do 14.00 h.
V prípade polpenzie sa pobyt začína večerou /nástup od 14.00 h./ a končí raňajkami. Izbu je potrebné uvoľniť do 12.00 h.

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.

Rezervačné oddelenie: 
Tel.č.: +421/54/4774470, 4450, 4500, 4440) 

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

V prípade zrušenia pobytu zo strany BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s. Vám garantujeme vrátenie peňazí vo výške 100%.

                                   1/1    1/2  A 1/1   A 1/2  Prístelka*     
POBYT na 3 noci       372   330   462    420     264
POBYT na 4 noci       484   428   604    548     342
POBYT na 5 nocí       585   515   735    665     412
POBYT na 6 nocí       684   600   864    780     480
*prístelku je možné umiestniť len v apartmáne. 
LEGENDA:  1/1 - jednoposteľová izba       1/2 -  dvojposteľová izba      A apartmán 
Ceny sú platné na 1 osobu. Pobyt je možné absolvovať od 3 – 6 nocí. K cenám účtujeme daň z ubytovania 1,50€ osoba/noc.

 


