
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Rekreačné zariadenie CROCUS

Kežmarské Žľaby 12,  059 60 Tatranská Lomnica

C E N N Í K
ubytovania a stravovania

platný od  9.1.2023
v €

 organizované

a jeho rodinní príslušníci a jeho rodinní príslušníci  pobyty

s plnou penziou s polpenziou s plnou penziou s polpenziou detí a mládeže

do 12 rokov od 12 rokov do 12 rokov od 12 rokov do 12 rokov od 12 rokov do 12 rokov od 12 rokov MŠ ZŠ SŠ 

obed 5,80 8,00 x x 5,80 8,00 x x 4,40 5,00 5,50 5,80

večera 5,60 7,20 6,40 8,20 5,60 7,20 6,40 8,20 4,20 4,90 5,30 5,50

strava spolu 11,40 15,20 6,40 8,20 11,40 15,20 6,40 8,20 8,60 9,10 10,80 11,30

nocľah s raňajkami 22,20 31,00 22,20 31,00 27,10 37,00 27,10 37,00 14,90 16,70 16,70 17,70

strava a nocľah spolu 33,60 46,20 28,60 39,20 38,50 52,20 33,50 45,20 23,50 25,80 27,50 29,00
nocľah s raňajkami

24,20 34,50 24,20 34,50 29,10 40,50 29,10 40,50 x x x xšvédske stoly

strava a nocľah spolu 35,60 49,70 30,60 42,70 40,50 55,70 35,50 48,70 x x x x

Osoba nad 12 rokov na prístelke: zľava 3 € za noc.

Rodinný príslušník: manžel, manželka a nezaopatrené deti.

Raňajky formou švédskych stolov: pri objednaní minimálne pre skupinu 30 ľudí.

Osobitné poplatky:

vianočný pobyt: dospelí 20 €, deti do 12 rokov 10,-€ €; silvestrovský pobyt: dospelí 40 €, deti do 12 rokov 20 €; veľkonočný pobyt: dospelí 26 €, deti do 12 rokov 13,-  € (za celý pobyt)

využívanie spoločenských priestorov po 23 h: 10 € za každú začatú hodinu

pri obsadení 2-posteľovej izby 1 osobou na vlastnú žiadosť: príplatok 50 % z ceny ubytovania

daň z ubytovania mestu Vysoké Tatry: 2,00 € za osobu a noc, mimo osôb do 18 rokov, držiteľov preukazu ZŤP a ich sprievodcu

pri donesení vlastných nápojov poplatok 2 € za osobu
2 noci 5,00

Dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu – grátis 3 noci 12,00
4 noci 16,00
5 nocí 22,00
6 a viac nocí 27,00

 Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o.

 člen OZ PŠaV  člen OZ PŠaV  nečlen OZ PŠaV  nečlen OZ PŠaV

ŠvP

ubytovaníe na 1 noc: 2 € za osobu (okrem akcií OZ PŠaV)

apartmán: 3 € za osobu a noc (okrem akcií OZ PŠaV) 

Dotácia pre člena OZ PŠaV na Slovensku a jeho nezaopatrené dieťa (vzťahuje sa len na rekreačné pobyty s plnou penziou): 


	od 1.4.2013 v €

