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CENNÍK
je platný od
1. novembra
2017

CENNÍK UBYTOVANIA 2018
HOTEL STUPKA, DEPENDANCE HOTEL GOLF, TÁLE

HOTEL STUPKA

Jednolôžková izba (možnosť pevnej prístelky)
Dvojlôžková izba juh
Business suite (2 osoby)
DeLuxe izba (2 osoby)
Apartmán Classic 1 (2 osoby)
Apartmán Classic 2 (2 osoby)
Apartmán Swing (2 osoby)
Apartmán Prezident (2 osoby)

45 €
66 €
80 €
100 €
80 €
80 €
100 €
110 €

DEPENDENCE HOTEL GOLF

Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba
Apartmán GOLF (2 osoby) + wellness GRATIS
Prístelka

39 €
54 €
90 €
17 €

DEPENDENCE HOTEL GOLF 2
Jednolôžková izba
Dvojlôžková izba

33 €
44 €

STRAVOVANIE
Raňajky formou švédskych stolov

7€

Ostatné menu odporúčame výberom z jedálneho lístka.

Cenník ubytovania neplatí v termíne 26. 12. 2017 - 7. 1.
2018, kedy sú v platnosti silvestrovské pobytové balíky.

• Poplatok za prístelku: 17 €. V hoteli Stupka je možné umiestniť jednu prístelku v jednolôžkových izbách a v DeLuxe izbe, dve prístelky v Business
suite a v apartmánoch. V dependence hoteli Golf je možné umiestniť jednu prístelku v jednolôžkových izbách, v niektorých dvojlôžkových
izbách a v apartmáne.
• Cena izby v hoteli Stupka zahŕňa neobmedzený vstup do cardio fitness centra a wellness centra /bazén so slanou vodou a protiprúdom, fínska
sauna, 2 parné sauny, jacuzzi, ľadopád, odpočiváreň/. Hostia hotela Golf si môžu dokúpiť 2-hodinový vstup do wellness centra v hoteli Stupka
za špeciálnu cenu - dospelá osoba: 3 €, dieťa do 12 rokov: GRATIS
• Cena ubytovania v hoteli Stupka aj v dependance hoteli Golf zahŕňa poplatok za parkovanie.
• Poplatok za pobyt obci vo výške 0,50 € za každý deň pobytu platí každá osoba nad 6 rokov.

Rezervácia ubytovania: Tel: +421 48 6712 601, E-mail: rezervacie@tale.sk
Rezervácia balíkov služieb: Tel: +421 48 6712 201, E-mail: baliky@tale.sk

O

infotale@tale.sk

facebook: Ski, Golf & Hotel Resort Tále

r

www.hotelytale.sk

CENNÍK UBYTOVANIA 2018
HOTEL STUPKA, DEPENDENCE HOTEL GOLF, TÁLE

ZĽAVY
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SKUPINOVÉ STORNO PODMIENKY*

Pri dvoch platiacich dospelých osobách v Business Suite
a Apartmáne Classic 1 - 1. dieťa do 12 rokov na prístelke á
17,00 € a 2. dieťa do 12 rokov GRATIS
30% zľava zo stravovania pre deti do 12 rokov
15% zľava z ubytovania pre členov Golfového klubu Tále
50% zľava pre hostí ubytovaných v hoteli Stupka a Golf z
green fee na Gray Bear
10% zľava pre hostí ubytovaných v hoteli Stupka a Golf z
ceny tréningových golfových programov pre individuálnych
hostí
30% zľava pre hostí ubytovaných v hoteli Stupka a Golf z
ceny jedno a viacdenných lyžiarskych lístkov na Táľoch
20% zľava pre hostí ubytovaných v hoteli Stupka a Golf z
ceny časových a rodinných lyžiarskych lístkov na Táľoch
50% zľava zo vstupu do wellness centra pre členov
Golfového klubu Tále s jednou sprevádzajúcou osobou.
Bezplatné ubytovanie pre deti do 3 rokov bez nároku na
lôžko
Bezplatný skibus do lyžiarskeho areálu na Táľoch
Rezervovanie hracích časov na Gray Bear v recepcii hotela
Uprednostnené rezervovanie tréningových časov s Pro
trénermi
Možnosť zahrnúť úhradu green fee do hotelového účtu
Možnosť zakúpiť si lyžiarske lístky v recepcii hotela a uhradiť
ich pri vyrovnaní účtov za pobyt. O túto službu požiadajte
jeden deň vopred.
HOREHRONIE Region Card na množstvo zliav a výhod,
napr. na lyžiarske lístky v strediskách Chopok, Mýto pod
Ďumbierom a mnoho ďalších. Viac o zľavách na www.
horehronie.net

Zľavy nie je možné uplatniť zo špeciálnych pobytov,
lyžiarskych a golfových balíkov.
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59 až 40 dní pred nástupom na pobyt 30% z ceny
potvrdených služieb
39 až 20 dní pred nástupom na pobyt 60% z ceny
potvrdených služieb
19 až 10 dní pred nástupom na pobyt 80% z ceny
potvrdených služieb
9 až 1 deň pred nástupom na pobyt 100% z ceny
potvrdených služieb
V prípade predčasného ukončenia pobytu a nenastúpenia na
pobyt bude hotel účtovať 100% z ceny objednaných služieb
Na vianočné, silvestrovské, veľkonočné pobyty sa vzťahuje
100% storno, z rezervácií zrušených 14 dní a menej pred
potvrdeným nástupom na pobyt

* Skupinou sa rozumie 20 a viac osôb

STORNO POPLATKY PRE
INDIVIDUÁLNYCH HOSTÍ
•
•
•
•
•
•

29 - 21 dní pred nástupom = 30% z celkovej ceny
20 - 14 dní pred nástupom = 50% z celkovej ceny
13 - 8 dní pred nástupom = 80% z celkovej ceny
7 a menej dní pred nástupom = 100% z celkovej ceny
V prípade predčasného ukončenia pobytu a nenastúpenia
na pobyt bude hotel účtovať 100% z ceny objednaných
služieb
Na vianočné, silvestrovské a veľkonočné pobyty sa vzťahuje
100% storno z rezervácií zrušených 14 dní a menej pred
potvrdeným nástupom na pobyt.

V prípade nenahlásenia neskorého odchodu recepcii
Vám bude zaúčtovaná ďalšia noc podľa platného cenníka
ubytovania.

Rezervácia ubytovania: Tel: +421 48 6712 601, E-mail: rezervacie@tale.sk
Rezervácia balíkov služieb: Tel: +421 48 6712 201, E-mail: baliky@tale.sk
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