Ubytovanie | Stretnu e SAIAZ | Villa Betula Resort | 22. - 24. apríl 2022
COVID OPATRENIA: Aktuálne platné v danom období a to pre sektor:
• Ubytovanie;
• Stravovanie - reštaurácia;
• Organizácia hromadných poduja .

UBYTOVANIE :
Ubytovanie so psíkmi je povolené v typoch ubytovania:
• BUNGALOV (max. pre 6 osôb) h ps://www.villabetula.sk/sk/bungalov
• Spálňa č. 1 - manželské lôžko
• Spálňa č. 2 - 2 oddelené lôžka
• Spálňa č. 3 - 2 oddelené lôžka

• MOBILNÝ DOM (max. Pre 4 osoby) h ps://www.villabetula.sk/sk/mobilny-dom
• Spálňa č. 1 - manželské lôžko
• Spálňa č. 2 - 2 oddelené lôžka
* oba typy ubytovania disponujú zariadenou kuchyňou, soc. zariadením s WC a sprchou (bungalov 2x WC), kúrením, jednou
spoločnou miestnosťou so sedením & terasou.

Čo sa týka ceny ubytovania pre stretnu e SAIAZ sa nám podarilo vybaviť nasledovné zľavy:
• Pobyt na 3 noci = 30% zľava;
• Pobyt na 2 noci = 20% zľava.
Orientačná cena ubytovania:
• MOBILNÝ DOM: 150€/noc - cena bez zľavy (37,50€/osoba/noc)
• Pobyt na 3 noci s 30% zľavou - 105€/noc (26€/noc/osoba)
• Pobyt na 2 noci s 20% zľavou - 120€/noc (30€/noc/osoba)

• BUNGALOV: 249€/noc - cena bez zľavy (41,40 €/osoba/noc)
• Pobyt na 3 noci s 30% zľavou - 174,30€/noc (29€/noc/osoba)
• Pobyt na 2 noci s 20% zľavou - 199,20€/noc (33€/noc/osoba)
V cene ubytovania je zahrnuté vstupné do celého areálu Villa Betula, interierových čas ako aj využívanie atrakcií.
*prepočítané ceny na osobu sú za predpokladu obsadenia plnej kapacity ubytovacej jednotky, prepočty sú len informa vneho
charakteru
* Bungalov je vo vyššom štandarde ako mobilný dom a preto je cena o niečo vyššia.

Rezervácia ubytovania bude prebiehať cez RECEPCIU VILLA BETULA RESORT prostredníctvom:
• mailu: villabetula@villabetula.sk , 0907 812 327
• Do predmetu mailu je potrebné napísať: “STRETNUTIE SAIAZ” aby Vám recepcia uplatnila vyššie uvedené
zľavy, ktoré sú platné len pre účastníkov nášho stretnu a.
* po odsúhlasení cenovej ponuky s recepciou je potrebná úhrada zálohovej platby - až po úhrade zálohy bude rezervácia platná;
* v prípade, že máte záujem o fakturáciu ubytovania na rmu alebo na o.z., informujte o tom recepciu v rezervačnom maile vopred;
* kapacity sú obmedzené, preto si prosím rezerváciu nenechávajte na poslednú chvíľu.

Dôležitá informácia:
V prípade, že ste len 1 osoba, pár a nie skupinka (a teda neobsadíte kapacitu ubytovacej jednotky) prosím
hľadajte si spolubývajúcich individuálne medzi sebou aj podľa preferencií vašich domácich miláčikov.
Rezerváciu následne vykonajte prostredníctvom 1 osoby, ktorá nahlási všetky mená ubytovaných na
danej ubytovacej jednotke.
* je možné využiť možnosť ubytovania aj v kempingu poprípade zabezpečiť si ubytovanie vo vlastnej réžii

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať na nižšie uvedené číslo. Rezervácie jedine cez
recepciu na vyššie uvedenej mailovej adrese.
Bc. Pavlína Matulániová
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tel.: 0911 717 625
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mail: info@zvieraciterapeut.sk

