Ceník 2021
Sezóna

Top sezóna

4.1. - 16.12.

11.2. - 14.2.
1.4. - 5.4.
8.10. - 10.10.
27.10. - 31.10.
17.12. - 3.1.

Ubytování
dvoulůžkový pokoj standard
(2 os.)

1600 Kč

2000 Kč

dvoulůžkový pokoj superior
(2 os.)

1900 Kč

2300 Kč

třílůžkový pokoj standard
(3 os.)

1900 Kč

2400 Kč

třílůžkový pokoj superior
(3 os.)

2200 Kč

2800 Kč

rodinný pokoj
(4 os.)

2200 Kč

2800 Kč

přistýlka

300 Kč

400 Kč

dětská postýlka

100 Kč

100 Kč

děti do 3 let

zdarma (bez nároku na lůžko)
Strava

polopenze (bufet / menu)

400 Kč

plná penze (bufet / menu)

570 Kč

děti do 3 let

50 % sleva
Welness

finská sauna

300 Kč / hod. / 2 osoby

ruská sauna

300 Kč / hod. / 2 osoby

vířivka

300 Kč / hod. / 2 osoby
Ostatní

pes, kočka

150 Kč / noc

parkoviště

zdarma

Dodatečné informace k cenám:
Ceny za ubytování jsou za noc vč. DPH.
Místní poplatek z pobytu (není započítán v celkové ceně) a činí 20 Kč / dospělá osoba / den. Splatný
je pouze v hotovosti v hotelu.

Možnost platby v jiných měnách. Akceptujeme platební karty a stravenky FLEXIPASS.

Služba dřívějšího příjezdu / pozdějšího odjezdu:
- ubytování před 14:00 za jednorázový příplatek 500 Kč / pokoj (platba v hotelu)
- odjezd nejpozději do 17:00 za jednorázový příplatek 500 Kč / pokoj (platba v hotelu)
Službu dřívějšího příjezdu či pozdějšího odjezdu je možno objednat pouze s předchozím
souhlasem hotelu.

Minimální pobyt:
6.1. - 17.12.2021 - 2 noci
11.2. - 14.2.2021, 1.4. - 5.4.2021, 27.10. - 31.10.2021 - 3 noci
16.12.2021 - 3.1.2022 - 5 nocí

Storno podmínky:
28 dní před příjezdem: storno poplatek zdarma
27 - 14 dní před příjezdem: storno poplatek ve výši složené zálohy
13 dní a méně před příjezdem: storno poplatek ve výši 100% z ceny pobytu ceny

