SAZBY ZA UBYTOVÁNÍ A VSTUPNÉ NA KOUPALIŠTI
Hlavní sezóna (HS) od 1.7. do 31.8.
Ubytování v chatkách
Školy – vedlejší sezóna (VS)
 Se zapůjčeným povlečením………………………………………………………………………180,-Kč/osobu a noc
 Bez zapůjčeného povlečení ……………………………………………………………………..160,-Kč/osobu a noc
 Do tří nocí včetně……………………………………………………………………………………..220,-Kč/osobu a
noc
Ostatní – hlavní sezóna(HS)
 Se zapůjčeným povlečením……………………………….………………………………………270,-Kč/osobu a
noc
 Bez zapůjčeného povlečení …………………………….………………………………………..210,-Kč/osobu a
noc
 Do tří nocí včetně……………………………………………………………………………………..300,-Kč/osobu a
noc
Ostatní – vedlejší sezóna(VS)
 Se zapůjčeným povlečením……………………….………………………………………………210,-Kč/osobu a
noc
 Bez zapůjčeného povlečení ……………………….……………………………………………..190,-Kč/osobu a
noc
 Do tří nocí včetně……………………………………………………………………………………..250,-Kč/osobu a
noc
Dítě do
zdarma

3

let………………………..………………………….…………………………………………………………ubytování

Pobyt psa (VS a HS)………………………………………………………………………………………………….65,-Kč/osobu a
noc
+ rekreační poplatek 10,-Kč/osobu a den (nepočítá se den nástupu ubytování, neplatí děti do 18 let,
důchodci nad 70 let a držitelé průkazu ZTP).
Ubytovací noc je počítána od 14:00 hodiny do 11:00 hodiny následujícího dne. Nástup ubytovaného
do chatky je od 14:00 hodin. Při ukončení pobytu ubytovaný opustí chatku do 11:00 hodiny.
V případě neopuštění chatky do 11:00 hodiny, je započítána další ubytovací noc.
Ceny jsou včetně 15% DPH.
Ubytování ve vlastních stanech
Vedlejší sezóna(VS)



Školy………………………………………………………………………………………………………….50,-Kč/osobu a noc
Ostatní……………………………………………………….………………………………………………65,-Kč/osobu a noc

Hlavní sezóna(HS)


Ostatní……………………………………………………….………………………………………………75,-Kč/osobu a noc

+ rekreační poplatek 10,-Kč/osobu a den (nepočítá se den nástupu ubytování, neplatí děti do 18 let,
důchodci nad 70 let a držitelé průkazu ZTP).
Ceny jsou včetně 15% DPH.
Podmínky ubytování
Písemná přihláška, platby zálohy ve výši 50% z celkové ceny ve stanovené lhůtě, při stornování
pobytu – ohlásit co nejdříve na OÚ písemně, závěrečný úklid chatky včetně umytí použitého nádobí,
úhrada ztracených nebo poškozených věcí.

Stornovací podmínky
40.-30. den před příjezdem………………………………….…………………………………………….50% z uhrazené
zálohy
29.-10. den před příjezdem………………………………………………………………………………..75% z uhrazené
zálohy
9.-0. den před příjezdem………………………………………………………………………………..100% z uhrazené zálohy
V ceně ubytování
Koupání v bazénu (jen v HS – za příhodného počasí), ubytování, spotřeba el. energie a vody.

Ceník vstupného na koupaliště



Děti…………………………………………………………………………………...…………………………………………20,-Kč
Dospělí………………………………………………………………………………………………………………………….40,-Kč

Od 17:00 hodin sleva



Děti…………………………………………………………………………………...…………………………………………10,-Kč
Dospělí………………………………………………………………………………………………………………………….20,-Kč

Permanentky



Děti……………………………………………………………………………………………………….…...…………300,-Kč/rok
Dospělí…………………………………………………………………………………………………………..………500,-Kč/rok

