
Storno podmínky 
Na objednaný pobyt (písemně či ústně) se vztahují storno podmínky. Pokud dojde ke zrušení pobytu, 
procentuální část se vypočítává z celé ceny ubytování (pokud byl pobyt objednaný se snídaní, 
zahrnuje tato částka i snídani).  

15 – 30 dní před pobytem 50 % 
7 – 14 dní před pobytem 70 % 
méně než 7 dní 100 % 

 
Úhrada zálohy 
Při potvrzení objednávky Vám bude vystavena zálohová faktura, kterou je nutné uhradit dle data 
splatnosti.  

Možnosti platby 
Doplatek celkové ceny za pobyt a objednané služby se platí na konci pobytu. Přijímáme pouze 
hotovost nebo platbu bankovním převodem. 

Příspěvek zaměstnavatele 
V případě, že čerpáte zaměstnanecké benefity, je nutné zaslat požadované znění faktury před 
vystavením zálohové faktury.  

Ceník 

Služba Cena 
Jednodenní pobyt pro dospělého bez snídaně 600 Kč/den 
Dvoudenní pobyt pro dospělého bez snídaně 550 Kč/den 
Pobyt 3. - 6. den pro dospělého bez snídaně 450 Kč/den 
Zvýhodněný týdenní pobyt (7 nocí) pro dospělého bez snídaně 2.940 Kč/týden 
Zvýhodněný týdenní pobyt (7 nocí) pro dospělého se snídaní 3.745 Kč/týden 
Jednodenní pobyt pro dítě na přistýlce 4 – 14 let bez snídaně 450 Kč/den 
Dvoudenní pobyt pro dítě na přistýlce 4 – 14 let bez snídaně 400 Kč/den 
Pobyt 3. – 6. den pro dítě na přistýlce 4 – 14 let bez snídaně 350 Kč/den 
Zvýhodněný týdenní pobyt (7 nocí) pro dítě na přistýlce 4 – 14 let bez 
snídaně 

2.240 Kč/týden 

Zvýhodněný týdenní pobyt (7 nocí) pro dítě na přistýlce 4 – 14 let se 
snídaní 

2.835 Kč/týden 

Snídaně pro dospělého 115 Kč/den 
Snídaně pro dítě 85 Kč/den 
Místní poplatek 18 – 70 let 12 Kč/den 
Roubenka příplatek 50 Kč/den 
Dětská postel/postýlka – dítě do 4 let 100 Kč/pobyt 
Domácí zvíře (možné pouze po předchozí domluvě a není možné 
v roubence) 

150 Kč/den malý pes 
200 Kč/den velký pes 

Silvestrovský pobyt dospělý/dítě 1.800 Kč/850 Kč 
Velikonoční příplatek 400 Kč/pobyt 
Dřívější check-in (pouze po předchozí domluvě – před 15.30) 250 Kč 

 

 

 

 


