
FRUCONA Košice, a.s.

Ceny  služieb poskytovaných v rekreačnom zariadení

Stará Voda

    platnosť od 1.1.2019

V priestoroch zariadenia je možné organizovať konferencie, porady, školenia,

firemné a rodinné oslavy, prezentácie, stužkové, bankety, svadby a pohrebné hostiny. 

Ubytovanie v rekreačnom zariadení je viazané na vopred naplánované

organizované pobyty, v ostatných prípadoch len po dohode s vedúcou strediska.

cena

 v € s DPH
Ubytovanie 1 - 4 noci: sadzba za noc

murovaná  budova: 11,70 €
chatky: 10,00 €

Ubytovanie trvajúce 5 a viac nocí:  sadzba za noc

murovaná budova (kapacita 46 lôžok): 11,00 €
chatky: 8,50 €

poplatok za stan: 8,50 €

Strava dospelí: plná penzia: 13,00 €
polpenzia: 10,00 €

Detská dávka: plná penzia: 8,50 €
polpenzia: 6,20 €

V priestoroch zariadenia ponúkame možnosť organizovať školy v prírode, 

školské výlety a letné tábory (v období apríl až september vrátane)

cena 

Školy v prírode a školské výlety v murovanej budove  v € s DPH

(zahŕňa ubytovanie a 5x denne stravu)

Minimálny počet ubytovaných je 25 osôb

sadzba za deň základné školy  : strava 8,50 €
ubytovanie 7,00 €

sadzba za deň pre stredoškolákov

strava 3 krát denne 9,50 €
ubytovanie 8,50 €

Letné tábory 

(zahŕňa ubytovanie a 5 x denne stravu pre ZŠ)

sadzba za deň/dieťa : strava 8,50 €       
ubytovanie 7,00 €       

Minimálny počet ubytovaných  počas letného tábora je 40 osôb



Poskytované zľavy pre školy v prírode, školské výlety a letné tábory

Pre základné  školy na 15 detí má 1 pedagóg pobyt (len ubytovanie) zdarma

V cene pobytu je zahrnuté využitie jedálne na zábavu a tanec, spoločenskej

miestnosti s televízorom, DVD prehrávačom a satelitom, telocvične a ihriska. 

Akcie počas  sviatkov (Veľká noc, Vianoce, Silvester...)

Poskytujeme ubytovanie a 3 krát denne stravu
cena 

 v € s DPH

 sadzba za deň

dospelí: 40,00 €     
deti do 14 rokov: 27,00 €     

Minimálny počet účastníkov akcie je 10 osôb. 

Požiadavky nad uvedenú ponuku je možné dohodnuť s vedúcou

zariadenia podľa kalkulácie.

Spoločenské akcie
cena 

Svadba:  v € s DPH

minimálna sadzba na 1 osobu 20,00 €     

1.  Hodnota svadobného menu 20,-€ na osobu zahŕňa : 

      aperitív, polievka, 3x hlavné jedlo, 1 lt sóda, 1x káva

22,00 €     

2.  Hodnota svadobného menu od 22,-€ na osobu zahŕňa : 

      aperitív, polievka, hlavné jedlo,  1 lt sóda, 1x káva, 2 chody formou švédskych stolov

Rodinné oslavy v cene od 14,50 € na osobu 14,50 €     

Slávnostné menu zahŕňa: aperitív, polievka, 2x hlavné jedlo, sóda,  káva

Smútočné posedenie v cene od 6,- € na osobu

zahŕňa: aperitív, 1x hlavné jedlo,  sóda, káva

Pri jednorázových akciách cena menu zahŕňa aj režijné náklady (kuchár, pomocné sily, obsluha)

Poplatok za miestnosť:

Svadby: 10,- € za 1 hod. 

po 4,00 hod. ráno za každú hodinu 20,- €

Rodinné oslavy: 10,- € za 1 hod.

Pohrebná hostina: 33,- € (paušál)

Ceny sú uvedené vrátane DPH.

Daň za ubytovanie: Každá osoba, ktorá prenocuje v ubytovacom zariadení (ubytovaný)   

je povinná  zaplatiť daň za ubytovanie vo výške 0,30€/osoba/prenocovanie v zmysle VZN 

obce Stará Voda č. 2/2018 s účinnosťou od 1.1.2019. Daň za ubytovanie je príjmom obce 

Stará Voda a nie je súčasťou ceny za ubytovanie.

Košice,   20.12.2018


