RATE – PREISLISTE – CENNÍK
Letná ponuka – Last minute
25. 6. -- 5. 7. 2018

Dvojlôžková izba
Double/Twin Room
Doppelzimmer

25. 6. – 5. 7.2018

49 €
OSOBA – PAX

Dvojlôžková izba –
1 osoba
Double Room –
Single Use
Doppelzimmer –
Eine Person

82 €

Jednolôžková izba
Single Room
Einzelzimmer

68 €

Prístelka
Extra Bed
Zustellbett

42 €

Služby v cene:

ubytovanie v dvojposteľovej izbe Classic obsadenej dvoma dospelými osobami

polpenzia:
o
raňajky formou bufetu
o
večere formou bufetu (pri počte individuálnych hostí 40 a menej servírované večere
3-chodové menu s možnosťou výberu)

hotelové parkovisko a WiFi pripojenie v celom hotelovom komplexe
denne zdarma:

2x denne časovo neobmedzený vstup do Wellness centra: hotelový bazén – 20 metrov, 28°C,
whirlpool 36°C, sauny fínska a parné (soľná, eukalyptová a bylinková), ochladzovací bazén a
Kneippove šliapacie kúpele
Výhodné zľavy pre deti:

jedno dieťa do 2,99 rokov ubytovanie bez nároku na lôžko a stravu zdarma

ďalšie dieťa do 2,99 rokov a dieťa 3 - 12,99 rokov ubytovanie na prístelke: 25,- € / noc s polpenziou
Príplatky a doplatky:

dieťa 3 - 12,99 rokov na základnom lôžku 20% zľava z ceny pre dospelú osobu

za dvojposteľovú izbu Exclusive 25,- € / noc (obsadenou dvoma dospelými osobami)

za apartmán Classic 50,-€ / noc (obsadený dvoma dospelými osobami)

za apartmán Exclusive 75,-€ / noc (obsadený dvoma dospelými osobami)

za apartmán Lux 150,-€ / noc (obsadený dvoma dospelými osobami)

príplatok za skorý Check-in od 10:00 hod. 20,-€ / izba (podlieha dostupnosti)

príplatok za neskorý Check-out do 16:00 hod. 20,-€ / izba (podlieha dostupnosti)

príplatok za domáce zviera (pes, mačka) 25 € / noc

možnosť zakúpiť si "TATRY CARD" (poistenie do hôr a zľavová karta v regióne Vysokých Tatier 4,- € /
osoba)
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procedúry a masáže v hotelovom Wellness centre
požičovňu športových potrieb Premiere ski school
vstupy do ThermalParku Vrbov
Aauto Taxi
vstupy do TrickLandie v Starom Smokovci (galéria trick-artu a optických ilúzií )
vstup do Wild Parku vo Veľkej Lomnici
vstup do SNG kaštieľa V Strážkach

Cena nezahŕňa:

miestnu daň za ubytovanie 1,-€ / dospelá osoba / noc
Podmienky:

uvedená Last minute ponuka platí len v termíne 25. 6. – 5. 7. 2018

ponuka sa vzťahuje len na nové objednávky prijaté od 21. 6.2018
Vznik zmluvného vzťahu medzi GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. a zákazníkom sa riadi podľa
Všeobecných obchodných podmienok GRAND HOTELA BELLEVUE, a.s.
Zákazník zaplatením pobytu, resp. zálohy za pobyt potvrdzuje, že sú mu tieto
Všeobecné obchodné podmienky známe, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s.
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry, Slovensko – Slovakia – Slowakei
Tel.: +421-52 4762 111
Fax: +421-52- 442 2719
reservations@hotelbellevue.sk
www.hotelbellevue.sk

gr and hot el BELLEVUE
****
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