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DETSKÉ REKREÁCIE
Čistý fakturačný cenník 201

           OD 3 PRENOCOVANÍ = CELÁ PENZIA
 I. stupeň ZŠ (vek do

ZIMA 
08.01. – 24.02.2017 
12.03. – 25.03.2017  

21,00
 LETO 

04.06. – 16.06.2017 

Cena je platná na 1 dieťa /

Ceny kalkulované s
Raňajky podávané formou bufetu. V

Každé 10 dieťa = 1 x pedagogický dozor so 100% zľavou na ubytovanie a

Každá ďalšia dospelá osoba navyše pri celej penzii  

Pobyty s polpenziou začínajú – večerou, končia raňajkami  

Pobyty s celou penziou začínajú – obedom, končia raňajkami  (prispôsobíme sa požiadavkám školy)

Raňajky podávané formou bufetu • obed jednotné menu • večera jednotné menu • pitný režim

Stravovanie v zimnej sezóne 3 x denne  (raňajky, obed, večera 

Stravovanie v letnej sezóne 5 x denne   (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera

      2 PRENOCOVANIA = POLPENZIA
 I. stupeň ZŠ (vek do 10 r.)

LETO 
04.06. – 16.06.2017 

38,00 

Cena je platná na 1 dieťa 
DOKÚPENIE OBEDOV: 

PSP MORAVA, s.r.o, Tatranská Lomnica 42, 05960 Vysoké Tatry  IČO: 36510891  IČ DPH:SK202092149
Hotel MORAVA, Tatranská Lomnica 42, 05960 Vysoké Ta try  

morava.sk     marketing@hotel-morava.sk    Tel:052/4467 641  
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DETSKÉ REKREÁCIE priamo pre ŠKOLY
istý fakturačný cenník 201

 

OD 3 PRENOCOVANÍ = CELÁ PENZIA
(vek do 10 r.) II. stupeň ZŠ  (vek do 15 rokov vr.) stredná škola

00 € 
 

23,00 € 
 

         

Cena je platná na 1 dieťa / 1 noc s celodennou stravou + pitný režim
 

Ceny kalkulované s DPH. V cene nie je zahrnutý miestny poplatok  pre osoby nad 18 rokov / 1,00
jky podávané formou bufetu. Večera podávaná formou jednotného menu. Obed podávaný formou jednotného menu

Cenník vypracovaný 

eťa = 1 x pedagogický dozor so 100% zľavou na ubytovanie a stravu 

Každá ďalšia dospelá osoba navyše pri celej penzii  29,00 € / osoba / noc. Pri polpenzii 22,00 

končia raňajkami   

obedom, končia raňajkami  (prispôsobíme sa požiadavkám školy)

Raňajky podávané formou bufetu • obed jednotné menu • večera jednotné menu • pitný režim

zimnej sezóne 3 x denne  (raňajky, obed, večera , pitný režim) 

letnej sezóne 5 x denne   (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, pitný režim ) 

2 PRENOCOVANIA = POLPENZIA
(vek do 10 r.) II. stupeň ZŠ (vek do 15 rokov vr.) Osoba nad 15 rokov

,00 € 
 

41,00 € 
 

         

Cena je platná na 1 dieťa / 2 noci s polpenziou  + pitný režim
DOKÚPENIE OBEDOV: 2,90 € / dieťa do 15r., 3,90 € / dospelá osoba

 

 
 

 
 

 
 

 DPH:SK202092149 

 
..............................................................................            

priamo pre ŠKOLY 

istý fakturačný cenník 2017 

OD 3 PRENOCOVANÍ = CELÁ PENZIA 
tredná škola ( vek do 18 r.) 

25,00 € 
 

+ pitný režim 

 
 

 
cene nie je zahrnutý miestny poplatok  pre osoby nad 18 rokov / 1,00€ / noc.  

Obed podávaný formou jednotného menu.  
Cenník vypracovaný 26.04.2016 

,00 € / osoba / noc 

obedom, končia raňajkami  (prispôsobíme sa požiadavkám školy) 

Raňajky podávané formou bufetu • obed jednotné menu • večera jednotné menu • pitný režim 

 

2 PRENOCOVANIA = POLPENZIA 
Osoba nad 15 rokov 

43,00 € 
 

+ pitný režim 
€ / dospelá osoba 



 

     
PLATOBNÉ A STORNO PODMIENKY  

 
 

            Objednávateľ sa zaväzuje:  
 
            Pri potvrdení záväznej objednávky prenajímateľom, ktorá bude zaslaná najneskôr 60 dní pred nástupom, bude  
            objednávateľovi  vystavená zálohová faktúra na 50% z predpokladanej vypočítanej ceny celého pobytu, ktorú sa  
            objednávateľ zaväzuje uhradiť do 5 pracovných dní. Ak tak nevykoná, objednávka sa nebude považovať za  
            záväznú a prenajímateľ môže naďalej obsadzovať kapacity zariadenia. Najneskôr 30 dní pred začiatkom  
            konkrétneho pobytu doručiť prenajímateľovi menný zoznam účastníkov pobytu. 
 

            Zostatková čiastka za objednané služby bude prenajímateľom vyúčtovaná v deň príchodu na recepcii hotela. 
            Taktiež prenajímateľ pri stornovaní už potvrdenej objednávky má právo žiadať storno poplatky nasledovne: 
 

Počet dní pred príchodom Poplatok v  % z celkovej ceny pobytu 

30 až 20 dní 20 % 

19 až 8 dní 60% 

7 až 4 dni 80% 

3 dni až deň príchodu 100% 

 
Storno poplatky sa objednávateľovi ani prenajímateľovi nebudú účtovať v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné 
zabrániť ani pri vynaložení maximálneho úsilia  ( zmeny právnych zákonov pri organizácii pobytov škôl v prírode 
a lyžiarskych zájazdov,  nariadených Ministerstvom školstva SR ), alebo v dôsledku nepredvídateľných udalostí  
( politické udalosti, karanténa, epidémia, extrémne počasie t.j povodne, požiare , víchrice, snehové kalamity).  
Ponuka vypracovaná 26.04.2016 
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