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Správa cestovného ruchu Senec s.r.o., ako prevádzkovateľ rekreačného areálu Slnečné jazerá 

ponúka ubytovacie možnosti: apartmán, bungalovy, stanový a karavanový kemping.  

 mmm 

APARTMÁN 

Nachádza na južnej strane Slnečných jazier. Je to 2-izbový byt pre maximálne 8 osôb. 

 ½ spálňa, ¼ spálňa s možnosťou prístelky- rozkladacie kreslo 

 obývacia miestnosť s možnosťou 2x prístelka- rozkladací gauč 

 vlastné sociálne zariadenie (sprcha, umývadlo so studenou a teplou vodou, WC) 

 kuchyňa s plným vybavením (chladnička, varič, kuchynský riad) 

 jedálenský kút 
 

 

 

V apartmáne je posteľné prádlo a uteráky. Vzdialenosť od vody je 90 metrov. 

K dispozícii je spoločenská miestnosť.Stravovanie je individuálne. 
  
 

APARTMÁN- cenová kalkulácia (pre max. 8 osôb) 

ubytovanie APARTMÁN na 1 noc 200 €/ apartmán/ noc 

ubytovanie APARTMÁN na 2 noci 150 €/ apartmán/ noc 

ubytovanie APARTMÁN na 3 a viac nocí 120 €/ apartmán/ noc 

mestský poplatok (od 6 rokov) 0,70 €/ osoba/ noc 

auto (parkovanie) 3,00 €/ noc 

motorka (parkovanie) 2,00 €/ noc 

autobus (parkovanie) 9,00 €/ noc 

mikrobus (parkovanie) 4,00 €/ noc 

pes 3,00 €/ noc 
 

  

Uvedené ceny poplatkov sú na 1 noc.  

Suma za ubytovanie sa vzťahuje na celú ubytovaciu jednotku  

(na celý prenajatý apartmán, nezávisle od počtu ubytovaných osôb). 

Rezervácie do apartmánu prijímame celoročne, mailom na: info@slnecnejazera.eu  

Platba za ubytovanie sa hradí prevodom vopred. 

Ostatné poplatky na mieste (len v hotovosti a len v EUR). 

Za hrubé znečistenie interiéru je poplatok 65 €.  

Za poškodenie, resp. chýbajúci inventár je poplatok podľa ceny inventáru. 



Námestie 1. mája č. 4 

903 01 Senec 

00 421 2 4592 8224 

00 421 903 646 599 

 

info@slnecnejazera.eu 

www.slnecnejazera.eu 

Slnečné jazerá Senec 

slnecnejazerasenec 

#slnecnejazera #sunnylakes 

 

 

   

      

CENNÍK UBYTOVANIA   

STORNO PODMIENKY 

 
 

BUNGALOV 

Chatová osada- bungalovy (3+1) sa nachádza na južnej strane Slnečných jazier. K dispozícii 

je 38 bungalovov. Bungalovy sú 3-lôžkové s možnosťou 1 prístelky, pre maximálne 4 osoby. 

Každý bungalov je vybavený: 

 2x jednolôžková posteľ a rozťahovací gauč pre jednu až dve osoby 

 vlastné sociálne zariadenie (sprcha, WC, umývadlo) 

 chladnička a rýchlovarná kanvica (+ 3x pohár) 

 posedenie (stôl, 4x stoličky) 
 

V bungalove je posteľné prádlo a uteráky. Parkovať sa dá priamo pri bungalove.  

Vzdialenosť od vody je 50 metrov. K dispozícii je spoločenská miestnosť a zdieľaná kuchynka 

pre všetky bungalovy. Stravovanie je individuálne. 
 

BUNGALOV- cenová kalkulácia (pre max. 3+1 osoby) 

ubytovanie BUNGALOV na 1 noc 100 €/ bungalov/ noc 

ubytovanie BUNGALOV na 2 noci 75 €/ bungalov/ noc 

ubytovanie BUNGALOV na 3 a viac nocí 50 €/ bungalov/ noc 

mestský poplatok (od 6 rokov) 0,70 €/ osoba/ noc 

auto (parkovanie) 3,00 €/ noc 

motorka (parkovanie) 2,00 €/ noc 

autobus (parkovanie) 9,00 €/ noc 

mikrobus (parkovanie) 4,00 €/ noc 

pes 3,00 €/ noc 
 

 

Uvedené ceny poplatkov sú na 1 noc.  

Suma za ubytovanie sa vzťahuje na celú ubytovaciu jednotku  

(na celý prenajatý bungalov, nezávisle od počtu ubytovaných osôb). 

Rezervácie do bungalovov prijímame celoročne, mailom na: info@slnecnejazera.eu  

Platba za ubytovanie sa hradí prevodom vopred. 

Ostatné poplatky na mieste (len v hotovosti a len v EUR). 

Za hrubé znečistenie interiéru bungalovu je poplatok 65 €.  

Za poškodenie, resp. chýbajúci inventár je poplatok podľa ceny inventáru.  
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STANOVÝ KEMPING 

Nachádza sa na severnej strane Slnečných jazier. Je vybavený zrekonštruovanými sociálnymi 

zariadeniami (sprchy, WC) s tečúcou teplou aj studenou vodou. Je možné napojenie na 

elektrickú energiu (za poplatok). Vzdialenosť od vody je približne 150 metrov. Stravovanie je 

individuálne. 

Stan si treba priniesť vlastný. Stanové miesto si vyberáte sami. 

Rezervácie do stanového kempu nerobíme. Kapacita je postačujúca. 

Otváracia doba kempingu:  

október až apríl - zatvorené 

jún až august - v prevádzke 

máj a september - obmedzená prevádzka podľa počasia 

K dispozícii je bezplatná uschovňa bicyklov. 

Na recepcii je možnosť využitia bezpečnostnej schránky na cennosti- za poplatok 1 €/ noc. 

Uvedené ceny poplatkov sú na 1 noc. 

Všetky poplatky sa platia na mieste, len v hotovosti  a len v EUR. 

 

 

STANOVÝ KEMPING- cenová kalkulácia 

stan 4,00 €/ noc 

osoba dospelá  15 a viac rokov 3,00 €/ noc 

osoba dieťa 6 - 15 rokov 1,00 €/ noc 

osoba dieťa do 6 rokov zdarma 

mestský poplatok (od 6 rokov) 0,70 €/ osoba/ noc 

auto (parkovanie) 3,00 €/ noc 

motorka (parkovanie) 2,00 €/ noc 

autobus (parkovanie) 9,00 €/ noc 

mikrobus (parkovanie) 4,00 €/ noc 

pes 3,00 €/ noc 

elektrická prípojka 3,00 €/ noc 
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KARAVANOVÝ KEMPING 

Karavanový kemp sa nachádza na južnej strane Slnečných jazier. V prípade záujmu sa dá 

napojiť na elektrickú energiu (za poplatok). Rekreantom je k dispozícii zdieľaná kuchynka, 

sociálne zariadenia s tečúcou teplou a studenou vodou (sprchy, WC, umývadlá) a spoločenská 

miestnosť. Stravovanie je individuálne. Vzdialenosť od vody je 50- 100 metrov. 

Karavan treba mať vlastný. Miesto si vyberáte sami.  

Rezervácie do karavanového kempu nerobíme. Kapacita je postačujúca. 

V karavanovom kempe sa nachádza výpustka odpadu pre karavany.  

Otváracia doba kempu:  

október až apríl - zatvorené 

jún až august - v prevádzke 

máj a september - obmedzená prevádzka podľa počasia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na recepcii sú bezpečnostné schránky na cennosti- za poplatok 1 €/noc.  

V kempe je bezplatná uschovňa bicyklov, práčovňa za poplatok 0,10 €/min.  

Uvedené ceny poplatkov sú na 1 noc.  

Všetky poplatky sa platia na mieste, len v hotovosti  a len v EUR.   

KARAVANOVÝ KEMPING- cenová kalkulácia 

karavan 5,00 €/ noc 

osoba dospelá  15 a viac rokov 3,00 €/ noc 

osoba dieťa 6 - 15 rokov 1,00 €/ noc 

osoba dieťa do 6 rokov zdarma 

mestský poplatok (od 6 rokov) 0,70 €/ osoba/ noc 

auto (parkovanie) 3,00 €/ noc 

motorka (parkovanie) 2,00 €/ noc 

autobus (parkovanie) 9,00 €/ noc 

mikrobus (parkovanie) 4,00 €/ noc 

pes 3,00 €/ noc 

elektrická prípojka 3,00 €/ noc 
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Stornopodmienky a stornopoplatky 

Pi zrušení záväznej objednávky (rezervácia potvrdená hosťom a zaplatená záloha), zo strany 

zákazníka sú nasledovné storno poplatky:  

 Zrušenie rezervácie viac ako 60 dní pred nástupom- storno poplatok 10% z celkovej 

ceny za ubytovanie. 

 Zrušenie rezervácie 60 - 30 dní pred nástupom- storno poplatok 25% z celkovej ceny za 

ubytovanie. 

 Zrušenie rezervácie 30 - 10 dní pred nástupom- storno poplatok 35% z celkovej ceny za 

ubytovanie. 

 Zrušenie rezervácie menej ako 10 dní pred nástupom- storno poplatok 50% z celkovej 

ceny za ubytovanie. 

 

 

 

POZOR AKCIA 

Pri ubytovaní na 7 nocí, siedmu noc platíte iba mestský poplatok! 

 

Možnosť množstevnej zľavy! 

Pri ubytovaní väčších skupín, respektíve mimo sezóny a na väčší 

počet nocí, je možná dohoda na cene. 

 

 


