CENÍK
HOTEL
1 lůžkový pokoj
1 lůžkový pokoj (vč. Wellness )
2 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj (vč. Wellness )
3 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj (vč. Wellness )
Suite pokoj (pokoj apartmánového typu)
Suite pokoj (vč. Wellness )
Přistýlka
Přistýlka (vč. Wellness )
Dítě do 3 let včetně, bez lůžka a stravy
Přistýlka pro dítě od 4 do 15 let včetně
Postýlka
Samostatná snídaně
Polopenze
Plná penze
Polopenze – dítě do 12 let včetně
Plná penze – dítě do 12 let včetně

1.100 Kč
1.300 Kč
1.650 Kč
1.850 Kč
2.400 Kč
2.700 Kč
2.600 Kč
2.900 Kč
800 Kč
900 Kč
zdarma
450 Kč
100 Kč
130 Kč
160 Kč
360 Kč
90 Kč
180 Kč

* V ceně pobytu není zahrnutý rekreační poplatek ve výši 10 Kč/os./noc a ubytovací poplatek
ve výši 3 Kč/os./noc.

* Cena pro jednu osobu na dvoulůžkovém pokoji za cenu dvoulůžkového.
STORNO PODMÍNKY:
Klient má právo stornovat pobyty bez poplatku do 28 dní před nástupem klientů. V případě
stornování pobytu v kratší než výše uvedené době, budou klientovi účtovány následující storno
poplatky:
•

27 - 21 dní před příjezdem: 5 % z ceny stornovaného pobytu

•

20 -14 dní před příjezdem: 10 % z ceny stornovaného pobytu

•

13 – 7 dnů před příjezdem: 30 % z ceny stornovaného pobytu

•

6 – 2 dny před příjezdem: 50 % z ceny stornovaného pobytu

•

1 den před příjezdem nebo při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny
stornovaného pobytu

•

Při předčasném odjezdu je účtován stornopoplatek ve výši 100% ze zbývající ceny.

Ceník je platný od 1.1.2018 – 31.5.2018

CENÍK
WELLNESS
(sauny, vířivky, bazén, relaxační místnost, ochlazovací bazén)
Otevírací doba: po - ne 15:00 - 21:00
Dospělí
Děti do 15 let (včetně)
Senioři od 60 let
Rodinné vstupné (2 dospělí+1 dítě)

220 Kč
120 Kč
120 Kč
450 Kč

(další dítě – dle platného ceníku)

Permanentka – 10 vstupů
Permanentka – 10 vstupů (děti, senioři)

1900 Kč
1000 Kč

Pro návštěvu mimo provozní dobu je předem nutná rezervace na recepci.

BAZÉN a VÍŘIVKA
Otevírací doba: po – ne 9:00 - 15:00
Dospělí
Děti do 15 let (včetně)
Senioři od 60 let
Rodinné vstupné (2 dospělí +1 dítě)

130
100
100
270

Kč
Kč
Kč
Kč

(další dítě – dle platného ceníku)

Permanentka – 10 vstupů
Permanentka – 10 vstupů (děti, senioři)

1000 Kč
900 Kč

Děti do 3 let včetně - zdarma.
Extra zapůjčení prostěradlo/osuška zpoplatněno 30,-Kč.

PRIVÁTNÍ VÍŘIVKA
Privátní vířivka pro 2 osoby 30 min.
Privátní vířivka pro 2 osoby 60 min.
Privátní vířivka pro 1 osobu navíc 30 min.
Speciální nabídka k privátní vířivce
(ovocná mísa, 0,2 dcl Bohemia sekt)

200
350
100
250

Kč
Kč
Kč
Kč

V ceně je zahrnuto zapůjčení prostěradla/osušky
*dítě navíc vstupné 100 Kč

VODNÍ A JINÉ AKTIVITY
Aqua – Aerobic - 1 vstup
Aqua – Aerobic - permanentka - 10 vstupů
Ceník je platný od 1.1.2018 – 31.5.2018

130 Kč / 1 hodina
1100 Kč / 1 hodina

