
Kúpele Bojnice, a. s.
Doplatky za ubytovanie a stravu

pri kúpeľnej liečbe pacientov zdravotných poisťovní s diagnózami typu A
Platnosť od 02.01.2023 do 30.06.2023
Povinné poplatky:
Poplatok za služby spojené so zdravotnou starostlivosťou vyplývajúci
zo zákona 1,70 EUR/osoba/deň

Poplatok za ubytovanie nadštandard:
LD Lysec – ubytovanie na dvojlôžkovej izbe                                13,00 Eur/osoba/deň
LD Mier, Bôrina – ubytovanie v dvojlôžkovej izbe                       9,00 EUR/osoba/deň
LD Lux, Slávia, Zobor, Kľak, Tríbeč, Gabriela, Ploska
- ubytovanie v dvojlôžkovej izbe                                                     7,00 EUR/osoba/deň
- doplatok za ubytovanie v apartmáne pri obsadení 2 osobami   36,00 EUR/osoba/deň

Ubytovanie štandard (sprcha, WC pre 2 izby spoločné) bez doplatku:
LD Leknín 1,70 Eur/osoba/deň

 Doplatok za výber jednoposteľovej izby:
V prípade, že má klient záujem byť ubytovaný samostatne platí k vyššie  uvedeným
povinným poplatkom:

- doplatok za ubytovanie v jednoposteľovej izbe v LD Lysec                15,00 EUR/deň
- doplatok za ubytovanie v jednoposteľovej izbe v LD Mier, Bôrina       9,00 EUR/deň
- doplatok za ubytovanie v jednoposteľovej izbe Lux, Gabriela               9,00 EUR/deň

Doplatok za samostatné ubytovanie na dvojlôžkovej izbe/apartmáne:
V prípade, že má klient záujem byť ubytovaný samostatne na dvojlôžkovej izba platí
k vyššie uvedeným povinným poplatkom:

- doplatok za ubytovanie v dvojposteľovej izbe LD  Lysec                21,00 EUR/osoba/deň
- doplatok za ubytovanie v dvojposteľovej izbe LD Mier, Bôrina      19,00 EUR/osoba/deň
- doplatok za ubytovanie v dvojposteľovej izbe LD Lux, Slávia, Zobor, Kľak, Tribeč,
  Gabriela, Ploska                                                                                 18,00 EUR/osoba/deň
- doplatok  v apartmáne                                                                        35,00 EUR/osoba/deň
- doplatok za ubytovanie v dvojposteľovej izbe v LD Leknín               9,00 EUR/osoba/deň
Daň z ubytovania 1,50 EURO/osoba/deň sa uhrádza pri príchode na recepcii
podľa VZN – 06-2022 Mesta Bojnice.
Od dane z ubytovania sú oslobodení držitelia min. striebornej Jánskeho plakety, držiteľ preukazu
ZŤP, ZŤP-S.

Príplatok za špeciálne požiadavky (výber konkrétnej izby, poschodia, orientácie izby, balkóna, umiestnenia
izieb vedľa seba  a pod.) sa účtuje k cene pobytu jednorazový príplatok
50,- €/izba/pobyt a za každú zmenu pridelenej izby z podnetu klienta na mieste pobytu jednorazový
príplatok 30,- €. Príplatky sa vzťahujú na všetky liečebné domy.

Kúpele Bojnice, a. s. si vyhradzujú právo na zmenu cien počas doby platnosti
cenníka.


