
Ceník a obchodní podmínky 2023 

Základní cena za dospělou osobu a dítě nad 12 let (den, kdy dosáhne věku 12 let) 

HLAVNÍ SEZÓNA (1.5. – 31.10.) Cena za osobu/noc 

1 – 2 noci* 820,- Kč 

3 – 6 nocí* 780,- Kč 

7 a více nocí* 740,- Kč 

MIMO SEZÓNA (2.1. – 30.4. a 1.11. – 30.11.) Cena za osobu/noc 

1 – 2 noci* 790,- Kč 

3 – 6 nocí* 730,- Kč 

7 a více nocí* 700,- Kč 

TOP SEZÓNA (27.12. – 1.1.) Cena za osobu/noc 

1 – 5 nocí* 850,- Kč 

Silvestrovská večeře dle aktuální nabídky 

* ceny vč. studené snídaně formou bufetu, teplé za příplatek 35,- Kč** 

OSTATNÍ  

Děti do 5 let bez nároku na lůžko / noc 200,- Kč 

Děti do 5 let – samostatné lůžko / noc 250,- Kč 

Děti 5 – 11,99 let sleva za noc 100,- Kč 

Dětská postýlka vč. povlečení – jednorázový poplatek 200,- Kč 

Přistýlka se snídaní 1-2 osoba/noc dle věkové kategorie 

Příplatek apartmán/noc 350,- Kč 

Příplatek neobsazené lůžko/noc 250,- Kč 

Sauna – 1 hodina max. 3 osoby 400,- Kč 

Vnitřní bazén se slanou vodou paušální poplatek** 

Domácí mazlíček (pes, kočka) – 1 noc 200,- Kč 

Nabíjení elektrokol ve vyhrazeném prostoru kolárny  10,- Kč/kolo/den 

Použití vlastní sušičky hub ve vyhrazeném prostoru altánu  paušální poplatek dle délky sušení 

Masáže – nutno objednat předem, termín dohodou ceník zde. 

** Uvedené ceny vychází z cen vstupů v den vzniku ceníku, v případě nárůstu cen může dojít k úpravě. 

http://www.leonhard.cz/cenik/cenik-masazi/


O prázdninách preferujeme týdenní pobyty So – So, případně Ne – Ne.  

Platební podmínky: 

Po písemném objednání a potvrzení pobytu se závazným termínem bude rezervace podmíněna uhrazením 

zálohy (individuálně a výše dle dohody) na základě vystavené zálohové faktury na pobyt s vyznačeným 

termínem úhrady. Úhrada bude provedena převodem na bankovní účet. Nebude-li záloha uhrazena v 

termínu, budete upozorněni mailem a pokud nebude ani poté uhrazena, bude zaslán mail o zrušení rezervace. 

Rezervace je platná až po uhrazení zálohy – NEPLAŤTE Z FIREMNÍCH ÚČTŮ!!!. 

FKSP – máte-li možnost příspěvku od zaměstnavatele, dejte nám tuto informaci ještě před vystavením 

zálohové faktury. 

20.12.2022 


