
Hotel SVÄTOJÁNSKY KAŠTIEL *** Liptovský Ján, Starojánska 24, 032 03 Liptovský Ján 
 

CENNÍK UBYTOVANIA 2023 
Platný od 23.12.2022 – 23.12.2023 

 
Uvedené ceny sú vrátane DPH, sú kalkulované na izbu a noc a sú vrátane raňajok. Sadzba DPH na ubytovacie služby je 
10%, sadzba DPH na stravovacie a ostatné služby je 20%.  V uvedených cenách nie je zakalkulovaná daň z ubytovania 

vo výške 1,00 € / osoba a noc.  Daň z ubytovania platia všetky ubytované osoby vrátane detí.  

 

 
 

Izba / Sezóna 

Mimosezóna Medzisezóna Hlavná sezóna 

18.09.2022-23.12.2022 
02.04.2023-07.04.2023 
10.04.2023-18.06.2023 
23.09.2023-22.12.2023 

08.01.2023-13.01.2023 
12.03.2023-02.04.2022 
18.06.2023-30.06.2023 
03.09.2023-23.09.2023 

23.12.2023-08.01.2023 
13.01.2023-12.03.2023 
07.04.2023-10.04.2023 
30.06.2023-03.09.2022 

DBL  
Dvojposteľová  

77,00 eur   
s raňajkami  

83,00 eur   
s raňajkami 

90,00 eur   
s raňajkami 

DBL single used 
Dvojposteľová - 1 osoba 

55,00 eur 
s raňajkami 

60,00 eur 
s raňajkami 

70,00 eur 
s raňajkami 

 TRPL                
Trojposteľová 

99,00 eur   
s raňajkami 

108,00 eur   
s raňajkami 

115,00 eur   
s raňajkami 

QUADR  
Štvorposteľová - 4 dospelí 

110,00 eur   
s raňajkami 

120,00 eur   
s raňajkami 

130,00 eur   
s raňajkami 

DBL + Exbd  
Dvojposteľová s prístelkou 
2 dospelí + 1 dieťa do 15 r. 

94,00 eur   
s raňajkami 

100,00 eur   
s raňajkami 

107,00 eur   
s raňajkami 

MANZARD 
2 dospelí + 2 deti do 15 r. 

93,00 eur   
s raňajkami 

97,00 eur   
s raňajkami 

109,00 eur   
s raňajkami 

ŠTÚDIO 
2 dospelí + 2 deti do 15 r. 

105,00 eur   
s raňajkami 

115,00 eur   
s raňajkami 

125,00 eur   
s raňajkami 

APARTMÁN  
4 osoby  

125,00 eur 
s raňajkami 

145,00 eur 
s raňajkami 

155,00 eur 
s raňajkami 

 

Príplatky a zľavy :  
- Maximálne 1 dieťa od 0 – 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu –  bezplatne – 100 % zľava 
- Prenosná detská postieľka 0 - 3 rokov  v cene 15,00 eur s raňajkami  
- Prístelka pre dieťa do 15 rokov v cene 19,00 eur s raňajkami  
- Cena večere (4 chodové servírované menu) je 16,00 eur/dospelá osoba respektíve 10,00 eur/dieťa 

do 15 rokov 
- Príplatok za Vianočnú večeru pre dospelú osobu je 25,00 eur , pre dieťa do 15 rokov je 17,00 eur 
- Príplatok za Silvestrovský „GALA večer“ pre dosp. osobu je 75,00 eur, pre dieťa do 18 r. je 45,00 eur  

 

Ostatné :  

• Ubytovanie je možné od 14:00 hod. a uvoľnenie izieb je nutné do 10:00 hod. nasledujúceho dňa 

• Príplatok za neskorší odchod po 10:00, maximálne však do 14:00 hod. je 25,00 eur / izba 

• Platba je možná hotovosťou, resp. platobnou kartou VISA, EUROCARD/MASTERCARD, 
MAESTRO/CIRIUS, AMERICAN EXPRESS a DINERS CLUB CARD 
 

Mgr. Alexandra Gerhátová  
               riaditeľ hotela  


