
01.07.2021 - 31.08.2021

 
01.09.2021 - 22.12.2021                          
13.03.2022 - 31.03.2022

10.1.2022 - 12.3.2022 26.12.2021 - 09.01.2022                      

CENA ZA APARTMÁN A NOC CENA ZA APARTMÁN A NOC CENA ZA APARTMÁN A NOC CENA ZA APARTMÁN A NOC

Typ apartmánu
Počet osôb /// Cena za doplatky 

za ďalšie osoby doplatok 18€/osoba doplatok 18€/ osoba doplatok 18€/osoba doplatok 18€/osoba

Štúdio 2 1 - 2 os. 76 € 58 € 70 € na vyžiadanie podľa flexi

Minimálna dĺžka pobytu MIN LOS 2 MIN LOS 1 MIN LOS 1 na vyžiadanie podľa flexi

1 - 2 os. 82 € 64 € 76 € na vyžiadanie podľa flexi

počet osôb za doplatok 2 (do 4 os. na ap.) 2 (do 4 os. na ap.) 2 (do 4 os. na ap.) na vyžiadanie podľa flexi

Minimálna dĺžka pobytu MIN LOS 2 MIN LOS 1 MIN LOS 1 na vyžiadanie podľa flexi

1 - 2 os. 99 € 79 € 93 € na vyžiadanie podľa flexi

počet osôb za doplatok 2 (do 4 os. na ap.) 2 (do 4 os. na ap.) 2 (do 4 os. na ap.) na vyžiadanie podľa flexi

Minimálna dĺžka pobytu MIN LOS 2 MIN LOS 1 MIN LOS 1 na vyžiadanie podľa flexi

1 - 2 os. 110 € 81 € 105 € na vyžiadanie podľa flexi

počet osôb za doplatok 3 (do 5 os. na ap.) 3 (do 5 os. na ap.) 3 (do 5 os. na ap.) na vyžiadanie podľa flexi

Minimálna dĺžka pobytu MIN LOS 2 MIN LOS 1 MIN LOS 1 na vyžiadanie podľa flexi

1 - 2 os. 192 € 120 € 186 € na vyžiadanie podľa flexi

počet osôb za doplatok 4 (do 6 os. na ap.) 4 (do 6 os. na ap.) 4 (do 6 os. na ap.) na vyžiadanie podľa flexi

Minimálna dĺžka pobytu MIN LOS 2 MIN LOS 1 MIN LOS 1 na vyžiadanie podľa flexi

1 - 2 os. 227 € 128 € 221 € na vyžiadanie podľa flexi

počet osôb za doplatok 5 (do 7 os. na ap.) 5 (do 7 os. na ap.) 5 (do 7 os. na ap.) na vyžiadanie podľa flexi

Minimálna dĺžka pobytu MIN LOS 2 MIN LOS 1 MIN LOS 1 na vyžiadanie podľa flexi

1 - 2 os. 273 € 163 € 267 € na vyžiadanie podľa flexi

počet osôb za doplatok 4 (do 6 os. na ap.) 4 (do 6 os. na ap.) 4 (do 6 os. na ap.) na vyžiadanie podľa flexi

Minimálna dĺžka pobytu MIN LOS 3 MIN LOS 2 MIN LOS 2 na vyžiadanie podľa flexi

1a)   Ubytovanie pre deti do 3 rokov je bez nároku na lôžko zdarma.

1b)   Netto ceny za apartmán zahŕňajú: ubytovanie na jednu noc, wifi, parking.

Dospelý 9 €

Dieťa do 12 r 6 €

Dospelý 12 €

Dieťa do 12 r 7 €

Dospelý 20 € www.tripito.eu, info@tripito.eu
Dieťa do 12 r 12 €

Detská postieľka 5 €

Pre účely tohto cenníka sa rozumie:

Dieťa = od dovŕšených 3 rokov do dovŕšenia 12 rokov veku

Dospelý = od dovŕšených 12 rokov veku vyššie

Dieťa do dovŕšenia 3 rokov veku má nárok na stravu zdarma, podla dojednaneho stravovacieho planu ostatných členov rezervácie.

(*)   Ponuku polpenzie nie je možné využiť v nasledovných termínoch: 26.12. 2021 - 12.03.2022; 14.04.2022 - 17.04.2022 a 30.06.2022 - 04.09.2022.

Stravovanie so stálou ponukou a la carte je zabezpečené v reštaurácii Bernard Pub Maladinovo, ktorá je súčasťou rezortu Maladinovo.

OBDOBIE - sezóna 2021/2022
07.04.2021 - 30.06.2021
01.09.2021 - 22.12.2021                          
13.03.2022 - 30.06.2022

10.1.2022 - 12.3.2022 01.07.2021 - 31.08.2021 26.12.2021 - 09.01.2022                      

STORNO PODMIENKY FLEXIBILNÉ 12 DNÍ FLEXIBILNÉ 27 DNÍ FLEXIBILNÉ 27 DNÍ
BEZ MOŽNOSTI VRÁTENIA 

PEŇAZÍ (NON-REF)
Zrušenie rezervácie do 12 dní 
pred nástupom = 0 €

Zrušenie rezervácie do 27 dní 
pred nástupom = 0 €

Zrušenie rezervácie do 27 dní 
pred nástupom = 0 €

Zrušenie rezervácie menej ako 
12 dní pred nástupom   = 70% z 
celkovej ceny rezervácie.

Zrušenie rezervácie menej ako 
27 dní pred nástupom   = 70% z 
celkovej ceny rezervácie.

Zrušenie rezervácie menej ako 
27 dní pred nástupom   = 70% z 
celkovej ceny rezervácie.

Nenastúpenie na termín 
rezervácie = 100% celkovej ceny 
rezervácie.

Nenastúpenie na termín 
rezervácie = 100% celkovej 
ceny rezervácie.

Nenastúpenie na termín 
rezervácie = 100% celkovej 
ceny rezervácie.

PLATBA 100% PLATBA VOPRED 100% PLATBA VOPRED 100% PLATBA VOPRED 100% PLATBA VOPRED

3b)   V prípade ak klient odmietne nastúpiť na pobyt z dôvodu obavy o vlastnú bezpečnosť v súvislosti s pandémiou koronavírusu, prípadne sa mu iným spôsobom skomplikuje situácia, 

umožňujeme presun pobytu na iný termín (*)

(*) Ponuka presunu termínu platí pre všetky rezervácie s dátumom pobytu do 30.06.21. Pobyt je možné presunúť na akýkoľvek termín do konca roka 2021, podľa aktuálnych a dostupných kapacít.

     Pobyt je možné presunúť na iný termín len 1x a najneskôr 7 dní pred termínom pobytu.  

     Uhradená suma za pobyt zostáva ako depozit - v prípade, že nový termín pobytu bude lacnejší, rozdiel v cene môže klient využiť v rámci ponuky doplnkových služieb. 

1. CENY, SEZÓNY A MINIMÁLNE DĹŽKY POBYTOV PRE JEDNOTLIVÉ SEZÓNY A JEDNOTLIVÉ TYPY APARTMÁNOV

1c)   Miestna daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene, hradí ju koncový zákazník pri nástupe v sume podľa aktuálne platného a schváleného VZN. V zmysle aktuálneho VZN je miestna daň v sume 1,00 €.

Osoby oslobodené od dane podľa §28 VZN č. 9/2019/VZN: deti do 10 rokov, nevidomé osoby, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu alebo úplne bezvládna fyzická osoba.

OBDOBIE - sezóna 2021/2022

Raňajky

Štúdio 4

Apartmán Standard/Comfort

Apartmán Lux

Apartmán Mezonet      Lux

Apartmán Mezonet Superior

Apartmán Mezonet Comfort

2. DOPLATKY ZA DOPLNKOVÉ SLUŽBY

100 % celkovej ceny rezervácie 
v prípade zrušenia rezervácie 
kedykoľvek po vytvorení 
rezervácie.

3. STORNO POPLATKY

Večere

Polpenzia (*)

3a)   V prípade sprísnených opatrení, resp. nariadení vlády ktorých dôsledkom by bolo nemožné vycestovať storno neuplatňujeme. Termín pobytu je možné bezplatne presunúť, prípadne vrátiť úhradu 
za pobyt v plnej výške.
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