
Penzión DIANA *** 
CENNÍK UBYTOVANIA platný od 01.11.2018 

  

označenie izby 1 osoba 2 osoby 

Izba    štandard (max 3 osoby) 
klimatizovaná izba s oddelenými lôžkami , tv, telefónom , minibarom, 
trezorom, kúpeľňou, wc, fénom, telovou kozmetikou 

55,00 € 

 

69,00 € 

 

Izba štandard rodinná double or twin bed (max 4 osoby) 
veľká klimatizovaná izba s manželskou alebo s oddelenými  posteľami  , 
gaučom ,tv, telefónom , minibarom, trezorom, kúpeľňou, wc, fénom, telovou 
kozmetikou 

65,00 € 

 

79,00 € 

Superior izba   (max 5 osôb) 
velkoplošná klimatizovaná izba s manželskou posteľou  a gaučom  s tv, 
telefónom , minibarom, trezorom, kúpeľňou s dvoma umývadlami, wc, 
bidetom, fénom, telovou kozmetikou  

75,00 € 

 

89,00 € 

Bezbariérová  izba s extra  kúpeľňou (max 5 osôb) 
veľkoplošná izba s manželskou posteľou  so záhradnou terasou , gaučom ,tv, 
telefónom , minibarom, trezorom, dvoma kúpeľňami – bezbariérovou a 
bežnou kúpeľňou s dvoma umývadlami, wc, bidetom  fénom, telovou 
kozmetikou  

75,00 € 

 

89,00 € 

Apartmán Hubert  (max 5 osôb)   
2 priestorovo oddelené  izby so záhradnou terasou ,s manželskou posteľou  , 
gaučom , tv, telefónom , minibarom, trezorom, kúpeľňou s dvoma 

umývadlami, wc, bidetom  fénom, telovou kozmetikou, župan,hotelové papuče 

85,00 € 

 

99,00 € 

Apartmán Business  (max 6 osôb) 
2 úplne oddelené klimatizované izby s balkónovou terasou, s manželskou 

posteľou ,gaučom ,tv, telefónom , minibarom, trezorom, kúpeľňou  s oknom 
a dvoma umývadlami, wc, bidetom  fénom, telovou kozmetikou, župan , 
hotelové papuče 

120,00 € 

 

140,00 € 

 

Cena je uvedená vrátane 20 % DPH  

Cena ubytovania zahŕňa  : raňajky formou bufetových stolov  v cene 6,00 €  grátis  

vstup do wellness centra – sauna fínska, infra a parná , bazén  

monitorované parkovisko  

wifi pripojenie v celom objekte  

bezplatné požičanie bicykla  

minerálna voda na izbe  

 
 

Prísteľka  s raňajkami  Dieťa od 12 rokov a dospelý  

Dieťa od   6 do 12 rokov  

Dieťa do   6 rokov   

20,00 € 

15,00 € 

8,00 € 

Detská postieľka  (pre deti do 3 rokov) GRATIS  

Zviera   15,00 € 

Raňajky  - bufetové stoly dospelý    a dieťa od  6 rokov      

                                       dieťa 3 – 6 rokov bez nároku na lôžko  

                                       dieťa do 3 rokov   

6,00 € 

4,00 € 

GRATIS 

Daň z ubytovania  / osoba / noc  1,10 €   

 
 
Zľavy :  deti do 6 rokov bez nároku na samostatné lôžko GRÁTIS  
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Check in(ubytovanie sa) od 14.00 hod 

Check out (odubytovanie sa) do 11.00 hod 
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Penzión DIANA *** 
CENNÍK UBYTOVANIA   

 
 
Ostatné platené služby  

 

Skorý check in  od  11.00 hod    20,00 € 

Skorý check in  od  08.00 hod     30,00 € 

Neskorý check out do 18.00 hod     25,00 € 

Župan           4,00 € 

Hotelové papuče         3,50 € 

Pranie a žehlenie  (cenník na recepcii ) 

 

 

 

Ostatné neplatené služby  
(v prípade štandartnej nezľavnenej ceny ) 
 

Požičovňa spoločenských hier  

Požičovňa bicyklov  

Služba budenia  

Čistič topánok  

Zapožičanie žehličky a žehliacej dosky  

Objednanie taxi služby  

Zabezpečenie kúpeľných procedúr v kúpeľoch  

Detský kútik  

Zapožičanie detskej postieľky  alebo  vaničky   

Zasklaná vyhrievaná terasa pre fajčiarov k dispozícii po celý rok  

Uteráky a plachty do wellness centra  

 
 
 

www.diana.sk 

GPS súradnice: 

48°35´24" N  

17°49´26" E 

 

Rezervácie : info@diana.sk 

Tel.: +421 / 33 / 7744200 

Tel.: +421 / 918 / 816 217 

 

Administratíva: office@diana.sk 

Tel.: +421 / 33 / 7914686 

 

Fakturačné údaje:  

Penzión DIANA s.r.o. 

Matuškova 21 

921 01 Piešťany  

IČO:     36 277 070 

IČO DPH: SK2022084735 
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