
Ubytovanie                 

 

Doplňujúce informácie: 

• Nedodržanie zákazu fajčenia v priestoroch hotela bude spoplatnené sumou 50,00 €. 

• Dieťa 0 - 6 rokov bez nároku na lôžko - bezplatne. 

• Ceny nezahŕňajú miestny poplatok vo výške 0,40 euro/osoba/noc. 

• * Ubytovanie za noc pre business klientelu (nedeľa - štvrtok). 

• ** po 15:00 hodine sa platí plná cena ubytovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ izby 
Business price*  

izba / noc / € 
Individualna cena 

izba / noc / € 

Dvojlôžková izba obsadená 1 osobou 89,00 99,00 

Dvojlôžková izba 109,00 119,00 

Apartmán KLASIK 139,00 159,00 

Apartmán LUX 179,00 199,00 

Prístelka 25,00 35,00 

Detská postieľka (jednorazový poplatok za pobyt) 20,00 20,00 

Príplatok za psa a mačku (jednorazový poplatok za pobyt) 20,00 20,00 

Príplatok za neskorý CHECK-OUT do 15 hodiny ** 30,00 30,00 

Poplatok za spustenie požiarneho poplachu 50,00 50,00 



Prenájom kongresových priestorov          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miestnosť Čas Cena / € 

Vittoria kongresová sála  1+2  (440 miest) 1 deň 800,00 

Vittoria kongresová sála  1, 2 (175, 175 miest) 1 deň 500,00 

Gloria kongresová sála (100 miest) 1 deň 330,00 

Liberta rokovací salónik (50 miest) 1 deň 160,00 

Parita rokovací salónik (40 miest) 1 deň 150,00 

Krytá tenisová hala (36m x 36m) 1 deň 1 660,00 

Tenisový areál 1 deň 1 800,00 

Adventure golf ihrisko (skupinové rezervácie) individuálne cena dohodou 

Adventrure golf ihrisko 1 hod 150,00 

Tanečný parket 1 deň 400,00 

Prenájom celého hotela vrátane všetkých priestorov 1 deň 9 700,00 

Prenájom po 22:00 hod každá začatá hodina 30,00 

   



Wellness & Spa      

 

 

Doplňujúce informácie: 
• Deti do 10 rokov: vstup do saunového sveta len do 19:00 hod. (v prípade otázok prosím kontaktujte recepciu). 
• Na vstup je možné využiť zľavu vernostného programu Hotela Tenis. 
• Zľava sa nedá kombinovať s inými zľavami. 
• Vstup do wellness centra a na plaveckú hodinku je vrátane prezlečenia a osobnej hygieny. 
• Deti do 6 rokov nemajú nárok na skrinku. 
• 1 dospelá osoba môže mať so sebou max. 2 deti do 2,99 rokov bezplatne, pokiaľ preukáže rodinnú príslušnosť 
prostredníctvom kartičky poistenca dieťaťa a svojho občianskeho preukazu. * 

Wellness centrum Čas Cena / € 

DOSPELÁ OSOBA  
(plavecký bazén, relaxačný plavecký bazén, detský bazén s atrakciami, vírivka, 
saunový svet, relaxačná miestnosť) 

3 hod 19,50 

DOSPELÁ OSOBA + VERNOSTNÁ KARTA 
(plavecký bazén, relaxačný plavecký bazén, detský bazén s atrakciami, 
vírivka, saunový svet, relaxačná miestnosť) 

3 hod 16,00 

DIEŤA DO 2,99 ROKOV (len v sprievode dospelej osoby) 3 hod bezplatne 

DIEŤA 3 – 14,99 ROKOV (len v sprievode dospelej osoby) 3 hod 8,90 

RODINNÝ VSTUP (2 dospelé osoby a max. 2 deti do 14,99 rokov) 3 hod 29,90 

Každá ďalšia začatá hodina dospelá osoba / dieťa 3 – 14,99 rokov 1 hod 7,50 / 7,50 

Každé ďalšie dieťa do 2,99 rokov *    3 hod 3,00 

Seniori nad 60 rokov a ZŤP 3 hod 12,00 

Poplatok za zapožičanie županu - 3,00 

Poplatok za zapožičanie osušky - 2,00 

Zakúpenie papučiek - 2,00 

Plavecká hodinka Čas Cena / € 

DOSPELÁ OSOBA 
(plavecký, relaxačný a detský bazén) 

1,5 hod 9,00 

DOSPELÁ OSOBA + VERNOSTNÁ KARTA  
(plavecký, relaxačný a detský bazén) 

1,5 hod 7,50 

DIEŤA DO 2,99 ROKOV (len v sprievode dospelej osoby) 1,5 hod bezplatne 

DIEŤA 3 – 14,99 ROKOV (len v sprievode dospelej osoby) 1,5 hod 5,00 

Každá ďalšia začatá hodina dospelá osoba / dieťa 3 – 14,99 rokov 1 hod 7,50 / 5,00 

Každé ďalšie dieťa do 2,99 rokov *    1,5 hod 3,00 

Skupinové rezervácie, kurzy, prenájmy individuálne cena dohodou 



Masáže   

 

 

 

 

 

Typy masáží Čas Cena / € 

Klasická masáž   

    • čiastočná masáž (chrbát, šija) 30 min 19,00 

    • čiastočná masáž (dolné končatiny) 30 min 19,00 

    • čiastočná masáž (chrbát, šija, dolné končatiny) 45 min 26,00 

    • celková masáž (chrbát, šija, dolné a horné končatiny) 60 min 37,00 

Športová masáž    

    • čiastočná masáž (dolné a horné končatiny) 10 min 10,00 

    • čiastočná masáž (chrbát) 15 min 15,00 

Reflexná masáž (chodidlá) 20 min 16,00 

Medová detoxikačná masáž (chrbát, šija) 20 min 15,00 

Bankovanie 30 min 20,00 

Čokoládová masáž (peeling, masáž, zábal) 90 min 52,00 

Masáž lávovými kameňmi 60 min 52,00 

Masáž aróma sviečkou (chrbát, šija) 25 min 20,00 

Masáž pre nastávajúce mamičky (chrbát, šija, dolné končatiny) 25 min 23,00 

Masáž tváre 20 min 9,00 

Masáž pravými prírodnými mušľami   

    • metóda aplikácie: za tepla 60 min 55,00 

    • metóda aplikácie: za studena 60 min 55,00 

    • metóda aplikácie: kombinovaná 60 min 55,00 

Masáž tváre   

    •  Masáž tváre s olejom s 24 karátovým zlatom a špeciálna maska                                                                              
      s 24 karátovým zlatom 

40 min 25,00 

    •  Masáž tváre s olejom s 24 karátovým zlatom 20 min 14,00 

Anticelulitídová masáž mušľami Hrebenatkami 20 min 19,00 

 
 

  



Zábaly   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typy zábalov Čas Cena / € 

Rašelinový zábal 25 min 7,00 

Zábal zo včelieho vosku 25 min 7,00 

Parafín na ruky 25 min 10,00 

   



Šport  

Doplňujúce informácie: 
• * Držiteľ platného preukazu ISIC, ITIC, EYCA a EURO 26 má: 
20% zľavu na bedminton, biliard, stolný tenis a 50% zľavu na bowling. 
 

Ohľadom rezervácií kontaktujte prosím nasledovne: 
Tenis, squash, adventure golf: +421 45 5322 373 
Bowling, bedminton, biliard, stolný tenis: +421 45 5322 374 

 

 

 

Aktivity na voľný čas Cena v € / 1 hod. 

Tenisová hala (zimná sezóna: 15.10. – 15.04.) 15,00 / 17,00 

Tenisová hala (letná sezóna: 16.04. – 14.10.) 12,00 

Tenisový dvorec / umelá tráva 8,00 

Squash 10,00 

Adventure golf:  

    • dospelá osoba / ubytovaný hosť 6,00 / 5,00 

    • dospelá osoba s vernostnou kartou (Vernostná karta Hotel Tenis) 5,00 

    • dieťa do 15 rokov / ubytované dieťa do 15 rokov 3,00 / 2,50 

    • dieťa do 6 rokov / ubytované dieťa do 6 rokov bezplatne 

    • rodinný vstup pre 4 osoby  (2 dospelé osoby + 2 deti) 12,00 

    • držiteľ platnej karty ISIC, ITIC, EYCA, EURO 26 5,00 

Bowling * 12,50 

Bedminton * 8,00 

Požičanie bedmintonovej rakety 1,70 

Bedmintonový košík 2,00 

Biliard * 4,50 

Stolný tenis * 3,30 

Požičanie rakety na stolný tenis 0,70 

Loptička na stolný tenis 0,30 

  



Doplnkový tovar / additional goods 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Doplnkový tovar / additional goods Cena / price / € 

Bonaqua 0,5l    / mineral water Bonaqua 0,5l 1,50 

Kofola 0,5l 1,90 

Ľadový čaj Rauch 0,5l    / ice tea Rauch 0,5l 1,90 

Minerálka Rajec 0,75l   / mineral water Rajec 0,75l 2,00 

Pilsner 12%   0,5l    / beer Pilsner 12%   0,5l 1,80 

Birell nealko 0,5l    / nonalcoholic beer Birell 0,5l 1,80 

  

Chipsy    / potato chips 0,90 

Arašidy   / peanuts 1,00 

Tyčinky slané    / salted sticks 0,60 

Horalka 0,50 

Bebe keksy 0,70 

Mila rezy 0,70 

Kávenky 0,50 

Fidorka 0,70 

Čokoláda Milka    / chocolate Milka 1,50 

Kit kat 0,80 

Bounty 0,80 

Kinder Bueno 1,30 

Žuvačky    / chewing gum  0,80 

  

Zapaľovač    / cigarette lighter 0,80 

Zubná kefka    / tooth brush 1,50 

Zubná pasta    / toothpaste 1,80 

Pánske holenie    / man´s disposable razor 0,70 / ks 

Pánska voda po holení    / man´s aftershave 4,00 

Hygienické vreckovky    / tissues 0,30 

Dámske tampóny    / woman´s tampons 2,50 

Dámske vložky    / woman´s pads 3,00 

Dámske pančuchové nohavice    / woman´s nylon pants 5,00 

Mapa mesta Zvolen    / city map Zvolen 1,80 

  

Víno červené   / red wine podľa ponuky 

Víno biele    / white wine podľa ponuky 

Sekt Hubert de Luxe 0,7l    / sparkling wine Hubert de Luxe 0,7l 12,00 
 
 
 
 
 
Všeobecné informácie k cenníkom: 
• Ceny sú uvedené s 20% DPH.  
• Uvedené ceny sú v Eurách.  
• Hotel si vyhradzuje právo na zmenu cien.  
• Cenník platný od 01.01.2018. 
 
 

 


