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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, LETENKY 
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Relaxačné pobyty v Grand hoteli Bellevue  Vysoké Tatry 

Wellness pobyt 
                                do 17.04.2019 
                             od 22.04. – 20.12.2019 

2 noci za 148 € / osoba  
3 noci za 210 € / osoba  
 
Služby v cene balíka: 

- Ubytovanie v dvojlôžkovej izbe Classic obsadenej dvoma dospelými osobami 

- Polpenzia 

- Raňajky formou bufetu 

- Večere formou bufetu 

- 1 procedúra podľa výberu, parafango, rašelinový zábal, oxygoterapia, aerosolový morský kúpeľ alebo 
inhalácie 

- Hotelové parkovisko, Wifi pripojenie v celom komplexe hotela a DPH 

Denne zdarma 

o 2x denne časovo neobmedzený vstup do Wellness centra: hotelový bazén – 20 metrov, 28°C, whirlpool 36°C, 

sauny fínska a parné (soľná, eukalyptová a bylinková), ochladzovací bazén a Kneippove šliapacie kúpele  

o voľný vstup do Fitness centra  

o stolný tenis so zapožičaním rakiet a loptičiek  
 

Výhodné zľavy pre deti:  
dieťa do 2,99 rokov ubytovanie s polpenziou zdarma  

dieťa 3 – 12,99 rokov ubytovanie na prístelke: 25,- € / noc s polpenziou  

dieťa 13 – 15,99 rokov ubytovanie na prístelke: 30,- € / noc s polpenziou  
 

Príplatky a doplatky*:  
za dospelú osobu na prístelke 57,-€ / noc s polpenziou  

za 5-tu a každú ďalšiu noc dospelá osoba na základnom lôžku 69,-€ / noc s polpenziou  

dieťa 3 - 12,99 rokov na základnom lôžku 20% zľava z ceny pre dospelú osobu  

za Classic jednoposteľovú izbu 30,- € / noc  

za Exclusive dvojposteľovú izbu 25,- € / noc (obsadenou dvoma dospelými osobami)  

za Classic Grand Apartmán 50,-€ / noc (obsadený dvoma dospelými osobami)  

za Exclusive Grand Apartmán 75,-€ / noc (obsadený dvoma dospelými osobami)  

za DeLuxe Grand Apartmán 150,-€ / noc (obsadený dvoma dospelými osobami)  

príplatok za skorý Check-in od 10:00 hod. 20,-€ / izba (podlieha dostupnosti)  

príplatok za neskorý Check-out do 16:00 hod. 20,-€ / izba (podlieha dostupnosti)  




Zľavy:  
zľava 10% na požičovňu športových potrieb a lyžiarsku školu Premiere ski school priamo v hoteli  

zľava 10% v kozmetickom salóne R´Kozmetik (kozmetika, manikúra a pedikúra)  

zľava 10% na vstupy do ThermalParku Vrbov  
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zľava 20% na vstupy do TrickLandie v Starom Smokovci (galéria trick-artu a optických ilúzií )  

zľava 20% na vstupy do galérie Dobrá hračka v Tatranskej Lomnici (priestor plný hračiek a atrakcií)  

zľava 20% na vstup do Wild Parku vo Veľkej Lomnici  


Cena nezahŕňa:  
miestnu daň za ubytovanie 1,-€ / dospelá osoba / noc  
 

Rezerváciu konkrétnej izby, resp. výhľad, balkón, poschodie, orientáciu na svetovú stranu a pod. v hoteli nie je 

možné záväzne garantovať. Môžeme vyhovieť v prípade, ak to kapacitné a prevádzkové možnosti hotela dovoľujú.  


