Hotel Krona Domžale

Rólunk (About us – O nas)
Üdvözöljük a Krona Szálloda és étteremben
Örömmel tölt el bennünket, hogy a mi szállodánkat választotta ki tartózkodásra, az Alpok napos
oldalának országában. Egy három csillagos szállodában várjuk Önt.
Szállodánk híres családi hagyományairól, otthoniasságáról és vendégszeretetéről. Alapelvünk „A
vendégem a barátom.” , mivel napjainkban a potenciális vendégek jellemzően ezt igénylik, amikor
helyszínt keresnek, amikor arról döntenek, hogy mely desztinációkat látogassák meg. Mivel szállodánk
elhelyezkedése kiváló, így ideális kiindulópont az üzletemberek, a sportolók és a turisták számára, akik
szeretnék felfedezni Szlovénia szépségeit. Szeretné megismerni a városi élet ritmusát? A közvetlen
közelben van a főváros, Ljubljana, mely kulturális és természeti látnivalókat is kínál, valamint mindenféle
típusú tevékenységet. Azonban, ha jól szeretné érezni magát és élni a lehetőséggel a természetben való
aktív időtöltésre, a szálloda közelében rendelkezésre áll: NK stadion (futball stadion – 200 méter),
golfpálya, sípálya, teniszpályák (400 méter), futópályák, strandröplabda pálya (400 méter), műjégpálya
(300 méter), kerékpár kölcsönzési lehetőség, a gyerekeknek játszótér, medence (200 méter), lovaglási
lehetőség és még sorolhatnánk. A természetbeni teljes kikapcsolódáshoz szintén nincs messze a Velika
Planina, a Snovnik termálfürdő, a Volčji Potok Arborétum, a Kamniške Bistrice forrás stb.
Szállodánkban 23 ízlésesen berendezett egy- illeve kétágyas szoba található kábeltelevízióval,
légkondícionálóval, telefonnal felszerelve, egy étterem kiváló konyhával, egy konferenciaterem, illetve
az épület előtt egy nagy ingyenes parkoló helyezkedik el.
Silva és Martin Bibič vezeti sikeresen a szállodát, már több, mint tizenöt éve.

Látnivalók a közelben (Atrakcije v bližini)
A Hotel Krona egy jó kiindulópont a turistáknak Szlovénia szépségeinek felfedezéséhez.
Arboretum Volčji Potok – 4 km
Bled in Bohinj – 50 perc
Postojnska jama – 40 perc
Vodno mesto Atlantis in Terme Snovnik (Atlantiszi vízivilág, illetve Snovnik Termálfürdő)
Krvavec smučišče – 1 óra (Krvavec-i sípálya)
Kulturni dom Domžale (Domžale kultúrháza)

A szállás (Namestitev)
Egyágyas szobák (Enoposteljne sobe)
Szolgáltatások (Services): ingyenes wifi, parkolóhely, TV.
Pihenjen csendes környezetben. Minden szobában megtalálható:
-

egy kényelmes ágy

-

külön klímaberendezés

-

balkon

-

íróasztal

-

fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal

-

hajszárító

-

telefon

-

ingyenes és vezeték nélküli internet-hozzáférés (wifi)

-

pótágyazási lehetőség

Kétágyas szobák (Dvoposteljne sobe)
Szolgáltatások (Services): ingyenes wifi, parkolóhely, szobaszervíz, TV.
Pihenjen csendes környezetben. Minden szobában megtalálható:
-

egy kényelmes franciaágy vagy két kényelmes egyszemélyes ágy

-

külön klímaberendezés

-

balkon

-

íróasztal

-

fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal

-

hajszárító

-

LCD tévé

-

telefon

-

ingyenes és vezeték nélküli internet-hozzáférés (wifi)

-

pótágyazási lehetőség

Négyágyas szobák (Štiriposteljne sobe)
Szolgáltatások (Services): ingyenes wifi, parkolóhely, szobaszervíz, TV.
Pihenjen csendes környezetben. Minden szobában megtalálható:
-

négy kényelmes ágy

-

külön klímaberendezés

-

balkon

-

íróasztal

-

fürdőszoba zuhanyzóval vagy káddal

-

hajszárító

-

LCD tévé

-

telefon

-

ingyenes és vezeték nélküli internet-hozzáférés (wifi)

-

pótágyazási lehetőség

Árjegyzék (Cenik)
Szobatípusonként (Vrsta sobe)

1 nap (1 dan) 2 nap (2 dni) 3 vagy több nap (3 dni in več)

Egyágyas (kicsi) reggelivel

50 Euro

45 Euro

37 Euro

Szezonban

55 Euro

49 Euro

41 Euro

Hétvégén

41 Euro

36 Euro

32 Euro

Egyágyas (nagyobb) reggelivel

55 Euro

50 Euro

41 Euro

Szezonban

60 Euro

55 Euro

45 Euro

Hétvégén

45 Euro

40 Euro

36 Euro

Kétágyas 2 fő részére reggelivel

75 Euro

70 Euro

65 Euro

Szezonban

82 Euro

77 Euro

71 Euro

Hétvégén

65 Euro

60 Euro

55 Euro

A teljes árjegyzékhez kattintson ide. (Kliknite za celoten cenik)

Az Ön neve (Vaše ime)

Az Ön címe (Vaš naslov)

Az Ön e-mail címe (Vaš e-naslov)

Az Ön telefonszáma (Vaš telefon)

Választott szobatípus (Izberite vrsto sob e)

Szobák száma (Število sob)

Vendégek száma (Število oseb)

Gyermekek száma (Število otrok)

Érkezés (Prihod)

Távozás (Odhod)

Különleges kívánságok (Posebne želje)
Küldés (Pošlji)

Különleges ajánlat (Posebna ponudba)
A Krona hotelben szintén kínálunk Önnek: (V hotelu Krona vam nudimo tudi)
Mosás (Laundry)
További ajánlat (Dodatna ponudba)
A szállodában mosoda-szolgáltatást, illetve sífelszerelés tárolási lehetőséget kínálunk Önnek.
Egyéb ajánlat (Ostala ponudba)
Helyet biztosítunk üzleti, illetve speciális rendezvények, találkozók lebonyolításához.
A Hotel Krona kivételes elhelyezkedése miatt kifejezetten alkalmas üzleti találkozók, szemináriumok,
workshop-ok, bemutatók megtartására. Két helyiség áll rendelkezésre az ilyen események
lebonyolításához. Igény szerint a következő alakzatban rendezzük be a helyiségeket: U, T, I, négyzet,
iskolapados, moziterem. Rendelkezünk projektorral és vetítővászonnal is.

Éttermi ajánlat (Gostinska ponudba)
Bár és étterem terasszal várja Önt, ahol a szlovén, illetve a nemzetközi konyha ételeit szolgáljuk fel. Házi
konyhánk frissen készíti finomságait, melyek még a legigényesebb ínyenceket is elvarázsolják. Röviden,
minden kívánságát teljesítjük – titokban is.
KÜLÖNLEGESSÉG: Gallaway – kitűnő steak
Őszi menü (Jesenksi jedilnik)
Kattintson ide!
3 fogásos menü és ebéd (Malice in kosila)
Kattintson ide!
Menü 1 (Jedilni list 1)
Kattintson ide!
Menü 2 (Jedilni list 2)
Kattintson ide!
Borlap (Vina)
Kattintson ide!
Itallap (Pijača)
Kattintson ide!

