
Cenník služieb pre rok 2023

Agropenzión ADAM, 916 16 Podkylava 188
tel. č. recepcia 032/7772111

www.penzion-adam.sk
recepcia@penzion-adam.sk

Cenník regeneračných služieb

Sauna – prenájom komplet  1 hod. 33,00 €  
Fínsky kúpací sud vírivý   pre 6 osôb 30 min. 20,00 €
Klasická masáž 50 min. 40,00 €
Klasická masáž 20 min. 20,00 €

Cenník ubytovania na rok 2023

Ceny sú uvedené na izbu a noc
 
1-lôžková izba 55,00 €
2-lôžková izba 80,00 €
Prístelka/noc 25,00 €
2-lôžkový apartmán č.: 21, 29, 32, 33 100,00 €
3-lôžkový apartmán č.: 22, 27 140,00€
5-lôžková rodinná izba 200,00€
dieťa do 4 rokov zadarmo bez nároku na služby

Ubytovaným je k dispozícii zadarmo: bazén s protiprúdom, parkovanie, knižnica

Daň za ubytovanie 0,33 € /osoba/noc



STRAVA

     Porcia   Polovičná porcia 
(do 10r.)

Raňajky formou švédskych stolov 9,50 €        6,50 € 
Polpenzia (R+O, R+V)   23,00 € 14,50 € 
Plná penzia (R+O+V)   36,50 €              22,50 €

Víkendové  pobyty – počas celého roka

                                                                   Cena na osobu

* 3 dni/2 noci s plnou penziou              153,00 €
* 3 dni/2 noci s polpenziou              126,00 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Raňajky formou švédskych stolov
V     cene je zahrnuté:   bazén s protiprúdom, tenisový kurt, knižnica, parkovanie

- Podmienkou akceptovania uvedenej ceny je minimálny pobyt 2 noci, z ktorých
jedna musí byť   víkendová (pi, so, ne, po),

- možnosť ubytovania v apartmáne za príplatok 20,00 € /noc.

Penzión je nefajčiarsky, za porušenie zákazu pokuta 100% na ubytovanie

Cenník vstupu do bazéna pre neubytovaných hostí

vstup do bazéna osoba/2 hodiny  7,00 € 
deti do 10 rokov, dôchodcovia, ZŤP 3,50 € 
Cena je bez kúpacieho plášťa  a osušky.
V šatni je obmedzený počet skriniek



Cenník prenájmu
Konferenčných, banketových a ostatných priestorov

Priestor Rozmery
(v m x m )

Plocha
(m2)

Kapacita
osôb

Cena         
za deň                 za pol dňa

Kongresová  sála
č1.

6 x12 72  50 ľudí 190,00€                    95,00€

Salónik 4 x 6 24  15 ľudí 100,00 €                 50,00 € 
Kaviareň a bar 100  45 ľudí 70,00€                    35,00 € 
Malá jedáleň 5,5 x 7 38,5  25 ľudí 90,00 €                   45,00 € 
Veľká jedáleň 12 x 6 72  58 ľudí  130,00 €                65,00 € 
Koliba 9 x 9 81  50 ľudí 150,00 €                 75,00 € 
Prenájom  po
22.00 hod.

   ------                              
 40,00 € /hod.

Kongres. sála č2 4,5 x10 50  25 ľudí 190,00 €                 95,00 €
Koliba Eva  30 ľudí 145,00€
Fínsky  rodinný
gril

 12 ľudí 100,00€ / deň

Možnosť: variabilnosti priestorov, projektor, televízor, video, tlmočnícke  služby, internet

Cenník doplnkových služieb

Prenájom tenisového kurtu 1 hod.  8,00 €                        
Požičanie tenisových rakiet 1 kus  2,00 €

Cenník je platný od 1.1.2023 schválený predstavenstvom spoločnosti TBS, a.s.
.

Ubytovacie zariadenie: Penzión, trieda ***


