
 
BARDEJOVSKÉ KÚPELE a.s., 086 31 Bardejovské Kúpele 

 

Rezervácie: Tel.číslo.:00421/54/477 4442,  Email: lsimcova@kupele-bj.sk,  WEB: www.kupelepredeti.sk 

 

Cenník pre osobu sprevádzajúcu dieťa na kúpeľnej liečbe 2020 
Ceny platia pre jednu osobu a noc.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cena pobytu sprievodcu obsahuje: - ubytovanie s dieťaťom v 2- lôžkovej izbe, plná penzia pre dieťa aj sprievodcu ( raňajky- bufetové stoly, obedy a večere – výber 
z MENU- 5 druhov jedál),  jeden 2- hodinový vstup do Wellnes SPA – bazénovej časti za pobyt, účasť na voľnočasových aktivitách a spoločenskom programe pre 
deti. Pri pobyte s polpenziou /raňajky a večere/ sa odpočítajú  z ceny 3,00 EUR na osobu a noc.  
 
Stravovanie detí počas kúpeľnej liečby a ich sprievodcov je zabezpečené v hoteli MIER. Pri bývaní v iných budovách sa na stravu dochádza do Mieru. 
Ubytovanie je možné podľa zvolenej kategórie, najvýhodnejšie je bývanie v hoteli Mier (cca 50m od detskej liečebne Valentína, v hoteli sa nachádza aj spoločná 
kuchynka, automatická práčka, herňa pre deti a parkovisko) 
 
Prívoz a odvoz dieťaťa: pri nástupe a ukončení liečby ponúkame možnosť ubytovanie na 1 noc /bez ďalších služieb/ v určenom objekte za cenu 25 EUR/os/noc  
Na mieste sa platí daň z ubytovania vo výške 1,50 EUR na osobu a noc, ktorá sa odvádza mestu Bardejov. 
 
Doplatok za izby SUPERIOR /Alexander, Ozón, Astória/ je 7 EUR na osobu a noc vrátane bufetového stravovania                                          

Doplatok za apartmány:  
                 Ozón 15 €/os/noc 
Doplatok za stravovanie v jedálni AMÉLIA alebo LUDWIG: 6,00 €/dospelý/deň, 4,00 €/dieťa/deň    František 10 €/os/noc   
Doplatok za stravovanie v jedálni NAPOLEON alebo ELIZABETH: 11 €/dospelý/deň, 8,00 €/dieťa/deň    Mier, Blanka 5€ os/noc 

    TOP SEZÓNA 
15.6.2020 – 13.09.2020 

 

Mimo sezóna 
02.01. – 30.04.2020 
1.11. – 20. 12. 2020 

Hlavná sezóna 
01.05.2020 – 14.06.2020 
14.09.2020 – 31.10.2020 

 

H O T E L - kategória S návrhom od 
poisťovne  

Bez návrhu od 
poisťovne 

S návrhom od 
poisťovne  

Bez návrhu od 
poisťovne 

S návrhom od 
poisťovne  

Bez návrhu od 
poisťovne 

Hotel Mier – štandard **,  
Vilka Eva – economy *+ 25 EUR/noc 33 EUR/noc 16 EUR/noc 

 
20 EUR/noc 

 
22 EUR/noc 30 EUR/noc 

Diana, František, Fontána, Lívia, 

Lujza – štandard **+ 
 

32 EUR/noc 40 EUR/noc 20 EUR/noc 28 EUR/noc 29 EUR/noc 37 EUR/noc 

 
Alžbeta – štandard *** 

 
35 EUR/noc 43 EUR/noc  23 EUR/noc 31 EUR/noc 32 EUR/noc 40 EUR/noc 

Ozón, Astória –štandard*** 
 

38 EUR/noc 46 EUR/noc  26 EUR/noc 34 EUR/noc 35 EUR/noc 43 EUR/noc 

http://www.kupelepredeti.sk/
http://www.kupelepredeti.sk/

