
penzión HRADNÁ STRÁŽ, Parková 11, 951 93 Topoľčianky  email: recepcia@hradnastraz.sk  tel.: +421 915 222 864 
CENNÍK SLUŽIEB 

platný od 1. augusta 2012

I. UBYTOVACIE SLUŽBY (cena izby za noc)

Počet 
lôžok

Cena za 1 noc
pri obsadení 2 osobami

Zvýhodnená 
cena

(3 a viac nocí)

Cena za 1 noc 
pri obsadení 1 osobou

Zvýhodnená 
cena 

(3 a viac nocí)

Apartmán 2 89,00 € 76,00 € 72,00 € 62,00 €

Izba 2 69,00 € 59,00 € 57,00 € 49,00 €

Príplatok za detskú postieľku je 15,00 € za noc, za prístelku na izbe 25,00 € za noc. 

I.1 Cena izby zahŕňa ubytovanie, raňajky, pripojenie na internet, parkovanie, 1x za pobyt vstup do saunového sveta. Cena 
  izby nezahŕňa daň z ubytovania 0,50 € / osoba / noc.

I.2  V prípade ubytovania na 3 a viac nocí poskytujeme zvýhodnenú cenu.
I.3  Penzión si vyhradzuje právo na účtovanie extra poplatku za ubytovanie hosťa, pokiaľ k ubytovaniu dôjde mimo  

prevádzkových hodín. Poplatok za toto ubytovanie je 20,00 € za izbu.
I.4  Penzión  si  vyhradzuje  právo  na  účtovanie  extra  poplatku  za  nočnú  recepciu  v  prípadoch,  ak  ubytovaní   hostia  

prichádzajú  do  penziónu  mimo  prevádzkových  hodín.  Poplatok  za  nočnú  recepciu  je  5,00  €  za  každú  začatú  
hodinu nad rámec prevádzkových hodín.

I.5  Penzión si vyhradzuje právo na účtovanie extra poplatku  za obsluhu po skončení prevádzkových hodín. Poplatok je  
5,00 € za každú začatú hodinu nad rámec prevádzkových hodín.

I.6  Poplatok za obsluhu na izbu je 3,00 €.
I.7  Penzión  poskytuje  služby  prania  a  žehlenia.  Poplatok  za  veľké  odevy  (nohavice,  košele,  blúzky,  šaty  a  pod.)  je  

3,00€ / ks / služba, za menšie odevy (tričká, spodnú bielizeň a pod.) je 2,00 € / ks / služba.
I.8  Sankcia za porušenie zákazu fajčenia v priestoroch penziónu je 100,00 €.
I.9 Sankcia za rušenie nočného pokoja (22:00 - 07:00) je 50,00 €.

II. BOWLINGOVÁ DVOJDRÁHA (10:00-22:00)

Utorok – Štvrtok Piatok - Nedeľa

1 dráha 8,00 € / hod. 10,00 € / hod.

II.1 Maximálny počet hráčov na jednu bowlingovú dráhu sú štyri osoby.
II.2 Minimálna cena zodpovedá cene prenájmu bowlingovej dráhy na 1 hodinu.
II.3 Rezervovaný čas bowlingu je záväzný.

III. SAUNOVÝ SVET (18:00-21:00) (dĺžka vstupu je 90 minút)

Vstup pre 1 osobu 10,00 €

Rezervácia celého saunového sveta (max. 6 osôb) 45,00 €

Každých ďalších začatých 30 minút za osobu   5,00 €

III.1 Minimálny počet pre vstup do saunového sveta sú dve osoby.
III.2 Rezervovaný čas sauny je  je záväzný.

IV. PRENÁJOM PRIESTOROV

Konferenčná miestnosť 15,00 € / hod.

Reštaurácia 15,00 € / hod.

Klubovňa 10,00 € / hod.

V. PRENÁJOM PREZENTAČNEJ TECHNIKY

Dataprojektor (zabudovaný) a projekčné plátno 10,00 € / hod.

Flipchart, pinboard 7,00 € / deň

VI. STORNO POPLATKY
VI.1 V prípade zrušenia rezervácie menej ako 60 dní pred príchodom má penzión právo na storno poplatky:  
       - viac ako 14 dní pred príchodom 40 % z ceny rezervovaných a nerealizovaných služieb
       - menej ako 14 dní pred príchodom 70 % z ceny rezervovaných a nerealizovaných služieb
       - menej ako 2 dni pred príchodom 100 % z ceny rezervovaných a nerealizovaných služieb

Ceny sú  vrátane 20 % DPH.
Prevádzkové hodiny penziónu sú od 7:00 do 22:00 hod.


