CENNÍK UBYTOVACÍCH SLUŽIEB
Platný od 1.2. 2022
HOSTEL FROSCH poskytuje klientom prednostne dlhodobé ubytovanie v nadštandardne vybavených 2 a 3
posteľových izbách usporiadaných bunkovým systémom so sociálnym zariadením (umývadlo, WC,
sprcha). Každá izba je vybavená kuchynkou, chladničkou, LCD televízorom, prípadne ďalšími
elektrospotrebičmi. Zariadenie ponúka aj možnosť ubytovania pre jednu osobu v dvojlôžkovej izbe.
Prihlásenie na pobyt do 12:00 hod v deň ubytovania, odhlásenie do 10:00 v deň odchodu. Ak sa
ubytovaný hosť neodhlási do stanoveného termínu, je povinný uhradiť aj nasledujúcu noc.
Odhlasovanie sa uskutočňuje osobne v deň odchodu na recepcii. Ubytovaní hostia majú umožnené
bezplatné parkovanie osobných áut na vyhradenom parkovisku pred hostelom, resp. na inom
vyhradenom mieste v areáli po dohode s prevádzkovateľom. Pripojenie na internet wi-fi free. Dlhodobo
ubytovaní majú možnosť využívať práčovňu za poplatok.

Typ ubytovania:

Cena bez DPH

2-lôžková izba – dlhodobo(celý mesiac)/osoba:

Cena s 10%DPH

170,00 €

187,00 €

2-lôžková izba – 15 a viac dní - osoba/ noc:

7,00 €

7,70 €

2-lôžková izba - 5 až 15 dní - osoba/ noc:

8,00 €

8,80 €

2-lôžková izba - 1 až 4 dni - osoba/ noc:

10,00 €

11,00 €

2-lôžková izba pre jednu osobu- dlhodobo(celý mesiac):

270,00 €

297,00 €

3-lôžková izba – dlhodobo (celý mesiac)/osoba:

160,00 €

176,00 €

3-lôžková izba – dlhodobo (celý mesiac)/ 2 osoby:

350,00 €

385,00 €

3-lôžková izba 15 a viac dní – osoba/noc:

6,00 €

6,60 €

3-lôžková izba 5 až 15 dní – osoba/noc:

7,00 €

7,70 €

3-lôžková izba 1 až 4 dni – osoba/noc:

9,00 €

9,90 €

Ceny ubytovania, resp. prenájmu sú orientačné. K cene ubytovania sa v zmysle VZN Hl. Mesta SR Bratislavy č.
8/2016 pripočítava daň z ubytovania vo výške 1,70€ za každé prenocovanie pre ubytovaných v Hosteli FROSCH.
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