
Ceník ubytování 2018/2019 

Cena je uvedena za apartmán na den/noc při obsazenosti příslušným počtem osob. 

Cena zahrnuje vše, tj. ubytování, daň z přidané hodnoty, místní poplatky městskému úřadu, parkování 
os.vozidla v areálu (na vyhrazeném místě na zpevněné ploše v zimě odklízené od sněhu), WiFi připojení, 
spotřebu energií, odvoz a likvidaci odpadků, poskytnutí lůžkovin a povlečení, osušky a ručníku, čistící 
prostředky a tablety do myčky, standardní úklid. 

Apartmán č. 1                                   cena za apartmán a noc 
při obsazenosti             vedlejší sezona hlavní sezona 

1-2 osoby    950,- Kč 1.100,- Kč 
3 osoby 1.300,- Kč 1.450,- Kč 
4 osoby 1.550,- Kč 1.700,- Kč 
5 osob (max. 3 dospělé) 1.750,- Kč 1.900,- Kč 

 
Apartmán č. 2                                  cena za apartmán a noc 

při obsazenosti vedlejší sezona hlavní sezona 
1-2 osoby    900,- Kč 1.050,- Kč 
3 osoby  1.150,- Kč 1.300,- Kč 
4 osoby  1.400,- Kč 1.550,- Kč 
5 osob (max. 3 dospělé) 1.550,- Kč 1.700,- Kč 

 
Apartmán č. 3                                   cena za apartmán a noc 

při obsazenosti             vedlejší sezona hlavní sezona 
1-2 osoby    850,- Kč 1.000,- Kč 
3 osoby 1.050,- Kč 1.200,- Kč 

 
Apartmán č. 4                                   cena za apartmán a noc 

při obsazenosti vedlejší sezona hlavní sezona 
1-2 osoby    900,- Kč 1.050,- Kč 
3 osoby 1.250,- Kč 1.400,- Kč 
4 osoby (max. 3 dospělé) 1.500,- Kč 1.650,- Kč 

Děti do 2 let věku bez nároku na lůžko a ložní prádlo zdarma. 

Možnost zapůjčení dětské cestovní postýlky vč. matrace a prostěradla (bez lůžkovin a povlečení)  
za 100,- Kč a noc. 
 
Hlavní sezona zahrnuje 
• Letní prázdniny    29.06.2018 - 02.09.2018 
• Státní svátek         27.09.2018 - 30.09.2018  
• Pololetní prázdniny 31.01.2019 - 03.02.2019 
• Jarní prázdniny  04.02.2019 - 17.03.2019 (v tomto období je standardní délka ubytování celý týden, 

nebude-li v individuálních případech dohodnuto jinak). 
• Velikonoce           17.04.2019 - 22.04.2019 
• Letní prázdniny    29.06.2019 - 01.09.2019 

 



Vedlejší sezona je období mimo hlavní sezonu. 

Minimální délka ubytování je standardně na dvě noci. 

Silvestrovský pobyt je s příplatkem 30% oproti hlavní sezoně, a to v termínu od čtvrtka 
27.12.2018 do středy 2.1.2019 (šest nocí). 

Vánoce máme zavřeno, děkujeme za pochopení. 

Příplatky: 
150,- Kč za osobu vč. DPH, bude-li individuálně dojednán odjezd a tedy uvolnění a předání 
apartmánu v den odjezdu v odpoledních hodinách. 
 


