Rekreačné stredisko so sezónnou prevádzkou od 27. apríla do 28. októbra 2018 kategórie turistická ubytovňa *
s možnosťou spoločného aj individuálneho stravovania, s dvojhektárovou plochou areálu. Vhodné pre rodiny, malé aj
veľké skupiny, školské výlety, školy v prírode, detské tábory, športové a turistické kluby, firemné zážitkové podujatia.

Ubytovanie
druh ubytovania

základná cena

chatka KEMP

7,00 €

19 chatiek so 4 lôžkami (poschodovými), so spoločným externým sociálnym
zariadením, externou kuchynkou a spoločenskou miestnosťou s TV
cena za 2 osoby v chatke a 2 prenocovania

chatka KEMP
režim HOSTEL

7,00 €

2 vybrané chatky so 4 lôžkami (poschodovými) a uzamykateľnými zásuvkami
cena za každú osobu v chatke a 2 prenocovania

poznámky - vysvetlivky

za osobonocľah

chata ZRUB

8,50 €

chata BETKA

10,40 €

podkrovné izby
RETRO SOCIK

12,50 €

pes

15 2-3-4 lôžkových izieb (spolu 55 prevažne poschodových lôžok)
so spoločným sociálnym zariadením (zvlášť muži a ženy), kuchynkou, spoločenskou
miestnosťou na chate a s TV v hlavnej budove
cena za 2 osoby v izbe a 2 prenocovania
chata poskytovaná prednostne pre ŠvP, tábory a skupiny nad 30 účastníkov
2x 11 a 2x 10 lôžok, v každej 3 samostatné izby (4/5+4+2), so spoločným sociálnym
zariadením a kuchynkou na chate, spoločenskou miestnosťou s TV v hlavnej budove
cena za 5 osôb na chate a 2 prenocovania
chata poskytovaná prednostne pre 5 - 11 osôb
izby v podkroví hlavnej murovanej budovy, 2x 2-lôžkové s možnosťou 1 prístelky,
1x 4-lôžková, všetky s vlastným sociálnym zariadením, spoločnou mini-kuchynkou
na chodbe, ďalšou kuchynkou na 1. poschodí, spoločenskou miestnosťou s TV
cena za 2 osoby na izbe a 2 prenocovania

► Automatická zľava - bonus / prirážka za počet prenocovaní > aby sa Vám vyplatilo zdržať sa u nás dlhšie
počet prenocovaní
+prirážka / -zľava (%)
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► Automatická zľava za ďalšie osoby na chatách / izbách nad minimálny počet > aby sa Vám vyplatilo zobrať
so sebou všetkých príbuzných a priateľov

poradie osoby
KEMP
KEMP - HOSTEL
ZRUB
BETKA
RETRO-SOCIK 4 os.
RETRO-SOCIK 2 os.
Zľavy sa kumulujú

1. - 2.
7,00
7,00
8,50
x
12,50
12,50

3.
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7,00
x
10,00
8,00*

4.
5,00
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7,00
x
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6,00*

5.
3,00*
x
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10,40
8,00*
x

6. - 7.
x
x
x
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x
x

8. - 9.
x
x
x
7,00
x
x

10. - 11.
x
x
x
6,00
x
x

12. - 13. - 14.
x
x
x
5,00-4,00-3,00*
x
x

Ceny za prístelky sú zvýraznené takto: 8,00*

Príklad: 4 osoby v chatke KEMP so 7 prenocovaniami: 4,80 € / osobonocľah s automatickou 31% zľavou zo základnej ceny (7,00 €)

V cene za ubytovanie je zahrnuté: + kompletný lôžkový set (vankúš, paplón, 2 obliečky, prestieradlo)

+ používanie spŕch
+ parkovanie motorového vozidla /autobusu
+ WiFi pripojenie v celom areáli
+ 230V zásuvka na každej
chatke / izbe (max. 500 W) + využívanie spoločenskej miestnosti s TV a ostatného vybavenia areálu + používanie kuchyniek
vybavených chladničkami + dieťa do 3,99 rokov na lôžku spolu s rodičom (bez lôžkovín) + skorší nástup na pobyt (early
check-in) pred 14. h. (len po dohode s prevádzkovateľom) + využívanie ohnísk v areáli + úschova batožín a parkovanie
vozidla v deň odchodu po uvoľnení izby (najdlhšie do 20. h.) + DPH + obecná daň za ubytovanie (0,50 € za osobonocľah).
a toaliet

Doplnkové služby (za odplatu):
 pes za odplatu 1 € denne (detailnejšie v Ubytovacom poriadku)
 neskorší odchod (late check-out) po 10. h. - max. 20. h. (k dispozícii chatka/izba, kuchynka, toalety, sprchy) 1,50 € / osobu
(len po dohode s prevádzkovateľom, vzhľadom na čas potrebný na upratanie pre ďalších návštevníkov)












poskytovanie uterákov 0,50 € / osobu / pobyt
zapožičanie ferratových setov (8 € /osobu a deň pre ubytovaných hostí) s predajom vstupeniek (povinne 5 €) a poistiek
(nepovinne 1 €) na ferratu HZS Kyseľ
zapožičanie paráka (2 ks po 5 €) alebo kotlíka so stojanom (2 ks po 3 €) na varenie guláša
zapožičanie doplnkových lavičiek a stolov, prístreškov, vojenského stanu - dohodou
palivo na ohniská (tri ohniská v areáli) - dohodou
prívoz a odvoz hostí vozidlom prevádzkovateľa k zastávkam verejnej dopravy - k autobusu: zastávka Hrabušice „Rázcestie
Betlanovce“ (3 €), k vlaku - železničná stanica Vydrník (6 €) a na Pílu - východisko do roklín Piecky a Veľký Sokoľ (6 €)
Dôležité: nie sú to nárokovateľné služby. Ich poskytnutie je závislé od časových dispozícií personálu prevádzkovateľa. Na dopravu
z/do Popradu, Spišskej Novej Vsi a iných vzdialenejších destinácií využite verejnú dopravu alebo taxislužbu.
doprava hostí k pamätihodnostiam a atrakciám Spiša, Tatier autobusom / minibusom (externí dodávatelia - objednajte včas)

predaj máp, zapožičanie športových potrieb (volejbalové sito, lopta na volejbal a futbal, pétangue)
sprievodcovské služby, kurzy skalolezectva, prežitia v divočine, vojenského výcviku, splavovanie Hornádu, teambuildingy,
jazdenie na koňoch, vozenie v koči, a iné... (sprostredkujeme alebo Vám poskytneme kontakty na poskytovateľov)

Začiatok pobytu / Check-in: štandardne od 14:00 h.
Koniec pobytu / Check-out: štandardne do 10:00 h.
s možnosťou nenárokovateľnej dohody s ubytovateľom o skorších / neskorších časoch príchodu / odchodu podľa aktuálnych
kapacitných a upratovacích podmienok v stredisku.
Jednonocľahové ubytovania u skupín nad 20 účastníkov budú z našej strany záväzne potvrdené najskôr 20 dní pred dňom
nástupu na pobyt (podľa aktuálnych kapacít strediska).
Vyhradenie celého areálu pre jednu skupinu umožňujeme len od 130 záväzne prihlásených platiacich osôb.
Dôležité upozornenie: ubytovacie objekty a sociálne zariadenia nie sú systematicky vykurované. Spoločné priestory (jedáleň,
spoločenskú miestnosť) počas chladnejších rán a večerov temperujeme elektrickými ohrievačmi. Elektrický konvektor 2000 W
poskytneme v max. počte: 1 x chata BETKA, 2 x chata ZRUB, 1 x izba RETRO-SOCIK. V chatkách KEMP použitie konvektorov
nie je technicky možné.

Stravovanie
štandardná strava
cena v EUR

Druh jedla

dospelí

deti /*

špeciálna strava
(diéty, intolerancie,...)
dospelí

deti /*

poznámky
/* do 9,99 rokov
/** 1 dieťa do 3,99 rokov v sprievode dvoch
platiacich rodičov raňajky bezplatne (kontinentálne
alebo bufetové)

raňajky kontinentálne
raňajky bufetové
polpenzia

3,00
3,70
8,50

2,40 /**
3,00 /**
6,90

10,00

8,20

bufetové raňajky + večera s polievkou

plná penzia

12,30

10,00

14,60

12,10

bufetové raňajky + obed s polievkou alebo balíček +
večera (ak je na obed balíček, večera je s polievkou)

obed / večera s polievkou
večera bez polievky

4,90
3,90

4,00
3,30

5,80

4,80

4,60

3,90

3,40

2,70 /**

4,20

3,40 /**

Obedy a večere varíme len pri počte záujemcov nad 30 osôb, podľa jednotného jedálneho lístka dohodnutého s najpočetnejšou
prítomnou skupinou. Hosťom je k dispozícii týždenný jedálny lístok.
Raňajky: od 5 do 20 objednávok kontinentálne, nad 20 objednávok bufetové.
Doplnkový predaj potravín ani bufet zatiaľ neprevádzkujeme. V blízkej rekreačnej lokalite Podlesok je v sezóne otvorená
predajňa potravín a 4 stravovacie zariadenia. Najbližšie je v dosahu 350 m.
Individuálne stravovanie: 1. navaríte si alebo prihrejete donesené hotové jedlo v kuchynke (vybavenej chladničkou, plynovým
alebo elektrickým varičom, mikrovlnnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou, toasterom a základným vybavením nádobami, riadmi a príbormi,

2. budete sa stravovať v bufetových a reštauračných zariadeniach mimo strediska

Detské letné tábory, školy v prírode, ostatné skupinové akcie / podujatia
14,90 € / osobu / noc (platí pre skupinu nad 40 účastníkov s najmenej 4 prenocovaniami a 4 plnými penziami)
Na každých 15 detí 1 dozorujúci dospelý / pedagóg / inštruktor / animátor bezplatne.
V cene je zahrnuté: 5x denne strava, v tom: výdatné bufetové raňajky, desiata (ovocie alebo keks), obed, olovrant
(ovocie alebo keks), večera, nepretržitý nápojový servis (voda so sirupom alebo čaj podľa vonkajšej teploty alebo
dohody), areálové zariadenia - ohnisko s grilom, veľké ihrisko, spoločenské miestnosti, jedáleň v prízemí,...
Pre kratšie trvajúce a/alebo menšie detské skupiny, školské výlety, hromadné rodinné podujatia dospelých s deťmi,
klubové a firemné podujatia (športové dni, tréningy, teambuildingy) vychádzame z cenníkových cien s vybranými
bonusmi podľa počtu prenocovaní, počtu a pomeru detí a dospelých, vybraného typu ubytovania, sezóny,...
Kontaktujte nás, prosím. Vypracujeme Vám detailnú cenovú ponuku.

Na Vašu návštevu sa teší prevádzkovateľ zariadenia - spoločnosť

fi:ling s. r. o.

so sídlom: Námestie slobody 52, 083 01 S a b i n o v
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 19145/P
Štatutári: Jana Malecká, konateľka a Ing. Emil Malecký, konateľ
IČO: 36837571
DIČ: 2022455963
IČ DPH: SK2022455963
Názov a adresa prevádzky: Rekreačné stredisko TURISTICKÝ RAJ, 053 15 Hrabušice - Podlesok - Košariská 638
GPS: N48°57´41" E20°23´55"
//
N48.96139 E20.39861
e-mail: raj@homecare.sk
prioritný mobil: +421-917-334 957 (Emil) alternatívny mobil: +421-915-933 500 (Jana)
telefón: +421-51-4522 894 (dostupný len v zimnej sezóne - od decembra do marca)
web: http://www.stredisko-kosariska.eu/index.html
Orgán dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel.: 051/ 7721 597 fax: 051/ 7721 596 e-mail: pr@soi.sk

