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TERMÍN:

–

V období od 10. 11. 2015 do 30. 4.

2016 podle dostupných kapacit.

Termín si rezervujete sami.

V CENĚ:

Pro 2 osoby na 3 dny (2 noci)

2× Ubytování pro dvě osoby se

snídaní 

Volný vstup do vytápěného bazénu

pro oba

1× Hodina hydromasážní vany pro

oba

1× Hodina infra sauny a relaxačního

carbonového křesla Holls pro oba

2× Vstupenka na Stezku v korunách

stromů

(http://www.stezkakorunamistromu.cz/)

2× Lipnocard

(http://www.lipno.info/lipno-
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PODMÍNKY UPLATNĚNÍ:

Termín pobytu si rezervujte co nejdříve po zakoupení

voucheru. Volný pokoj si můžete ověřit ještě před

zakoupením voucheru na tel. 777 677 368.

DĚTI:

Děti do 5,9 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu.

Děti 6–12 let platí 100 Kč/noc se snídaní.

Zapůjčení dětské židličky či postýlky po domluvě zdarma

k dispozici

PŘÍPLATKY:

Stravování během pobytu: Je možné dokoupit večeře (99

Kč/osoba/den) nebo plnou penzi (oběd a večeře,

199 Kč/osoba/den).

Pobyt se zvířetem: malý domácí mazlíček – 30 Kč/den.

STORNO PODMÍNKY:

Zrušení či změna rezervace jsou možné nejpozději 7 dní

předem. Při pozdější změně nebo nedostavení se na pobyt

voucher bez náhrady propadá.

3 – 4 dny na Lipně + výhled z korun stromů
2 osoby | 3 dny (2 noci)

KÓD: 6662-2662-10A-469
PLATNOST: 10. 11. 2015 – 30. 4. 2016

Voucher již byl uplatněn 28. 12. 2015.

http://www.stezkakorunamistromu.cz/
http://www.lipno.info/lipno-card/karta-hosta.html
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card/karta-hosta.html)

Stolní tenis, nohejbalové a tenisové

hřiště neomezeně

Voucher není vyměnitelný za peníze a lze ho použít pouze

jednou. 

www.penzionaxiom.cz

(http://www.penzionaxiom.cz)

axiom.kovarov@seznam.cz

+420 777 677 368

Check in od: 14:00

Check out do: 12:00

Parkování: Ano - zdarma

Nekuřácký prostor

Garantujeme spokojenost

Nedopadla služba podle vašich představ? Doporučujeme situaci vyřešit
na místě, ale pokud se to nepovedlo, můžete uplatnit garanci
spokojenosti. Napište nám na podpora@slevomat.cz a popište, k čemu
došlo. Prosím, ozvěte se nám do 7 dnů od doby, kdy došlo k problému,
a maximálně do 7 dnů od konce platnosti voucheru. Více o garanci
spokojenosti (/garance).

DESTINACE:

Penzion Axiom

Kovářov 382,

38226

Kovářov

http://www.penzionaxiom.cz
mailto:axiom.kovarov@seznam.cz
tel:+420777677368
mailto:podpora@slevomat.cz
/garance
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