
Ceník pro rodiny a skupiny 18 plus na rok 2018 - orientační chatky budova sruby budova

lux klasik lux

Květen, červen, září

Osoba/noc do 11 let v případě ubytování a plné penze na dvě a více nocí. 300 300 320 340

Osoba/noc 11 a více let v případě ubytování a plné penze na dvě a více nocí. 370 370 400 430

Červenec, srpen - základní cena

Děti do 3 let bez nároku na lůžko a stravu zdarma zdarma zdarma zdarma

Osoby do 11 let týden - 7 nocí s plnou penzí od 1.7. do 2.9. 2 750 2 750 2 930 3 170

Osoby 11 a více let týden - 7 nocí s plnou penzí od 1.7. do 2.9. 3 350 3 350 3 660 3 970

Prázdné lůžko první zdarma zdarma zdarma zdarma

Prázdné lůžko druhé 2 340 2 340 2 640 2 940

Věkové hranice u dětí jsou počítány DO věku dítěte (ne včetně) v den nástupu na rekreaci. 

Sleva pro stálé zákazníky: při druhé rekreaci 4%, při třetí 8%, při čtvrté a další 10%.

Sleva u hromadných objednávek:  při objednávce 20 a více osob sleva 5%. 

Všechny uvedené slevy jsou na letní měsíce  červenec a srpnen a lze je sčítat do výše maximálně 10% s ceny základní. 

Všeobecné informace pro všechny měsíce, zdarma v ceně pobytu je už zahrnuto:

Výše uvedené ceny jsou včetně DPH a obsahují ubytování a plnou penzi, vyhřívaný venkovní bazén (cca. od 1/2 května do

cca. 1/2 září), koupaliště, tří zasíťované volně přístupné antukové kurty, dětské hřiště, venkovní a vnitřní stoly na ping pong, 

ložní prádlo, klubovny, 2x free wifi v hlavní budově.

V areálu je povolen pobyt malých plemen pejsků (pejsci do 8 kg), je však nutné se domluvit předem při objednávání pobytu

a zaplatit poplatek. Každý host střediska od 3 let věku má nárok na 1 hodinu wellness v každém plném dnu pobytu za 

zvýhodněnou cenu 15,-Kč. Do wellness není možný přístup dětem do tří let. Všechny pobyty, včetně víkendových, začínají

večeří a končí snídaní. 

V ceně nejsou zahrnuté níže uvedené poplatky:

Obecní rekreační poplatek, tzv. vzdušné osoba od 3 let věku 8 os./noc

Pejsek malého plemene (do 8kg). Nutno domluvit předem. 50 pej./noc

Tenis 110 kurt/hod.

Tělocvična 30 těl./hod.

Venkovní vyhřívaný bazén soukromý pronájem mimo provozní dobu 250 baz./hod.

Wellness zvýhodněné vstupné 1 hodina v plném dnu pobytu od 3 let 15 os./hod.

Wellness po vyčerpání zvýhodněné ceny v provozní době od 50 os./hod

Wellness soukromý pronájem mimo provozní dobu                                                          1 150 hod./wellness

Fotbalové i tréninkové hřiště po domluvě předem a v určeném čase zdarma

Fotbalové i tréninkové hřiště při použití bez domluvy předem 500 hřiš./hod.

Bowling od 150 dráha/hod. dle času

šipky 5 os./hra

Na měsíce zde neuvedené, cena dohodou. V případě nejasností volejte prosím 469 338 179 cca. 10°°- 20°°.

Chyba tisku vyhrazena. Platnost do vydání nového ceníku. Ceny jsou orientační, přesnou kalkulaci Vám sdělíme na požádání. 


