
Cennik noclegi Domek NELI data wygaśnięcia 30.09.2021

zima - sezon glowny  - Liczba osób do 8
1 - 4 noclegy

minimum 3 noclegy 5 - 7 noclegów

2.1.2021 - 31/3/2021 159,- EUR/ noc 139,- EUR/ noc

lato - sezon glowny   - Liczba osób do 8
1 - 4 noclegy

minimum 3 noclegy 5 - 7 noclegów

22.6 - 1.9.2021 114,- EUR/ noc 99,- EUR/ noc

inne okresy są mimosezónou  ( nie ważne, na Boże Narodzenie, Wielka noc)

Święta Bożego Narodzenia od  20/12/2020 do 27/12/2020 ; Liczba 

osób do 8 1360,- EUR

Sylwester od  27/12/2020 do 1/1/2021 ; Liczba osób do 8 1490,- EUR

Bądź na Wielkanoc  1 -6.4.2021;  Liczba osób do 8 590- EUR

wakacji wiosennych Słowacja -  7 noclegów  ( od soboty / do soboty ) 

13/2/2021 - 6/3/2021 1190,- EUR / tyzden

energia elektryczna - według faktycznego zużycia mocy. 0,23 EUR/kWh

dzieci do 1 rok ( bez łóżka + pościel + ręcznika) 0 EUR

dzieci  1 do 3 rok na  łóżku dla dzieca ( łóżko dla dzieca chaleta Neli 

albo vase wlasne ) 7 EUR/ noc

dzieci  1 do 3 rok na  dorosly łóżku 20 EUR/ noc
łóżko dla dzieca ( turystyczne łóżko + pościel + ręcznik) 7 EUR/ noc

drewno kominkowe (w zależności od długości pobytu ) 8 - 25,-EUR 

rabaty poza sezonem i  pozostaje płaski 10%

9 i 10 i 11 i 12 osóba .+ 20,-EUR/osoba/noc

używać saunu 37 EUR / Twój święto

pri pobyt  dwie noce - priplatok .+ 50% cena noc

pri pobyt jedną noc priplatok  +100% cena noc 

gdi obsadeni men  6 osob  rabat 20 EUR/noc

warunki anulowania rezerwacji 

•         W ciągu 8 tygodni przed początkiem 0% opłata za anulowanie

•         W ciągu 4 tygodni przed początkiem 20% opłata za anulowanie

•         W ciągu 2 tygodni przed początkiem 50% opłata za anulowanie

•         W ciągu 1 tygodna przed początkiem 100% opłata za anulowanie

Dodatki do ceny - opłata za

70% musi zapłacić tri tygodni przed przyjazdem

Podstawowe ceny

Pozostaje płaski

dzieci  1 do 3 rok možno spać  na łóżko dla dzieca chaleta Neli albo na dorosly łóżku  ( jedna 

alternativa być wiążący). W przypadku zakwaterowania na  łóżku dla dzieca chaleta Neli pobierana 

jest tylko opłata za łóżko dla dzieca  . Chalet  Neli ma  tylko jednąk łóżko dla dzieca . Jeśli klient 

potrzebuje inne  łóżko dla dzieca musi ją przekazać wraz z nim

Specialne COVID storno podmienky

storno na zaklade COVID situacie  do 5 dni pred nastupom - manipulacny poplatok 50,- EUR 

storno na zaklade COVID situacie  neskor ako 5 dni pred nastupom - stornopoplatok 30%  

Pobyty tygodniowe zaczynają się w sobotę!

Inne stany

minimalny wiek najemcą jest 25 lat

Na zlecenie wiążące musi być zapłacona najpóźniej 8 tygodni przed przyjazdem 30% ceny

Na początku noclegów należy zapłacił kaucję w wysokości 200, - EUR, który zostanie zwrócony w 

momencie dostawy domku bez uszkodzenia podczas pobytu

Podatek miasto Orawska Lesna jest 0,20 € / osobę / dobę, nie jest wliczone w cenę i musi być 

zapłacona na początku pobytu

W salonie może pomieścić dwa więcej osób - rozkładana sofa


