C E N N Í K 2022
PRICE LIST
PLATNÝ OD 1. 10. 2022

* RECEPTION info +421 42 435 21 61
e-mail: hotelevamaria@gmail.com

Dĺžka pobytu

Os/noc
Pers/night

Stage

1 noc (prenocovanie na 1 noc)

1 night (overnight)

2 noci (pobyt na 2 noci)

2 nights

3 a viac nocí (pobyt na 3< a viac nocí)

3-and more nights

25€
25€
19€

(if your stage is longer than 3< nights.)

1 os. samostatne na Izbe na 1 až 2 noci
1 os. samostatne na izbe na 3< a viac nocí

Single pers. in double room overnight
Single pers. In double room 3<days

Deti do 3r. zdarma /od 3r. do 10r/. - 50%
zľava

Children 3-10 y.o. discount

Detská postieľka

Children´s cot

Pes (na vlastnom ležovisku)

Dog (allowed on his own bed)

35€
35€
-50%
5€
5€

Food

Strava
Raňajky

Breakfast

Polpenzia (rozšírené kontinentálne raňajky + večera

Half board (continental breakfast + soup+ main meal)

polievka+ hlavné jedlo)

7€

Večera

Diner

Deti 3r. - 10r. –50% zľava

Children 3-10 y.o. discount -50%

17€
10€
-50%

VYBAVENIE IZIEB / ROOM EQUIPMENT
Každá izba má oddeliteľné manželské postele. Väčšie izby majú možnosť prístelky. Každá
izba je variabilná aj pre väčšie skupiny, prípadne rodiny s deťmi. V izbách je WC, Sprcha,
umývadlo, skrine a nočný stolík, Rádio, TV s SK, CZ a EU digitálnym SAT. programami.
FREE WIFI internetové pripojenie v reštaurácií.

ROZLOŽENIE IZIEB / ROOM SETTLEMENT
Izba č.1
2+1

č.3 apartmán Izba č.4 Izba č.5 Izba č.6 Izba č.7 č.8 apartmán
A2 / B2+1

2+3

2+3

2+1

2+1

A2+ / B2+1

Izba č.9
2+1

CELKOVÁ KAPACITA / MAXIMUM CAPACITY
20stálych lôžok + 12 prísteliek + možnosť extra prístelky na požiadanie
* Počas vianočných sviatkov, Silvestra a veľkej noci, je cena zvýšená o sviatočný príplatok.
Ceny zahŕňajú DPH 20%, aj miestny turistický poplatok (0,30€ os/deň) Pri dlhodobom
pobyte, pracovných cestách alebo väčšej skupine, je možnosť zľavy. Poskytnutie zľavy je
vylúčené pri ubytovaní na jednu noc. Informujte sa prosím: hotelevamaria@gmail.com

www.evamaria.sk

Prajeme Vám príjemný pobyt

