
PENZIÓN*  STIV  Čertovica 
Tel: +421 44 529 14 00    GSM: +421 905 320 495 

e-Mail: certovica@certovica.sk   www.certovica.sk 

 

Kategória ubytovacieho zariadenia: Penzión Trieda ubytovania: * Cenník platný  od 01.04.2017 do 30.09.2017  
Prevádzkovateľ: STIV Čertovica s.r.o.,Čertovica 266, 032 34  Vyšná Boca, 

IČO: 36438944 DIČ: 2022115216 IČ DPH: SK2022115216 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17083/L 

 

Cenník ubytovania leto 2017 v € za 1 izbu  1 noc 

 Bez stravy S raňajkami S polpenziou 

1-lôžková izba 1 osoba 20,00 22,50  26,00 

2-lôžková izba 2 osoby 35,00  40,00  47,00 

3-lôžková izba 3 osoby 45,00  52,50 63,00 

Zľava 1,50 € / osobu a noc pri dvoch prenocovaniach 

 

Cenník pobytov leto 2017 (3 a viac nocí)  v € za 1 izbu  1 noc 

 S raňajkami S polpenziou 

1-lôžková izba 1 osoba staršia ako 12 rokov 18,00 21,00 

2-lôžková izba 2 osoby staršie ako 12 rokov 32,00 38,00 

3-lôžková izba 3 osoby staršie ako 12 rokov 42,00 51,00 

Príplatky za prístelok (v € za 1 noc) 
Prístelok 1 dieťa do 4 rokov 2,50 4,00 

Prístelok 1 dieťa 4 až 12 rokov 10,00 12,00 

1 dieťa do 4 rokov bez nároku na služby 0,00 0,00 
 

Cena neobsahuje (povinný doplatok): 

 Daň z ubytovania obci Vyšná Boca 1,00 € za osobu a noc 
 
Cena obsahuje: 

 DPH 20% 
 
Doplnkové platené služby: 

 pobyt domáceho zvieraťa 3,50 € za 1 zviera a 1 noc. Nutné objednať vopred. 

 garážovanie vozidiel (8,00 € / 1noc) 

 WELLNESS služby: suchá sauna (20,00 € / 50 min / max 4 osoby). Wellness služby sa 
objednávajú za poplatok, min. 8 hodín vopred) 

 stolný tenis (5,00 € / 60 min), biliard (5,00 € / 60 min), stolný futbal (0,50 € / 10 lôpt) 
 
Rôzne: 

 Platbu za ubytovanie prijímame v hotovosti alebo bankovým prevodom vopred (neakceptujeme 
úhradu platobnou kartou) 

 Bezplatné INTERNET pripojenie prostredníctvom WI-FI na recepcii penziónu  
 pre kolektívy min. 20 osôb sú možné zľavy – dohodnú sa individuálne. 

 cena za pobyt resp. doplatok a daň za ubytovanie sa vyberá v deň nástupu v hotovosti na recepcii 

 v ubytovacej časti penziónov je povinné prezúvanie a zakázané fajčenie 
 vyžadujeme dodržiavanie Ubytovacieho poriadku: 

http://certovica.sk/attachments/018_Ubytovac%C3%AD%20poriadok%20STIV%20Certovica.pdf 
 storno: http://certovica.sk/attachments/018_Stornopodmienky%20STIV%20Certovica.pdf 
 nástup na pobyt je možný v deň nástupu v čase medzi 14:00 – 20:00  

 uvoľnenie izieb do 10:00 v deň ukončenia pobytu 

 V penzióne nie sú podmienky pre vlastnú prípravu jedál hosťami (nie sú kuchynky) 

http://certovica.sk/attachments/018_Ubytovac%C3%AD%20poriadok%20STIV%20Certovica.pdf
http://certovica.sk/attachments/018_Stornopodmienky%20STIV%20Certovica.pdf

