
ORIENTAČNÍ CENÍK UBYTOVÁNÍ 
Stále se snažíme reagovat na aktuální poptávku, proto si přesnou cenu za ubytování ověřte zadáním 

konkrétního data do rezervačního formuláře a klikněte na tlačítko „OVĚŘIT DOSTUPNOST“.  

 

 

 
POKOJE 

 

 

Kapacita 

2022 

říjen - prosinec   

2023 

leden - duben 

2023 

květen - září 

+ svátky 

  cena za pokoj/ noc  

 Pokoj 1   2 + 0 1300 Kč  1300 Kč 1400 Kč 

 Pokoj 2   3 + 0 1800 Kč 1800 Kč 1900 Kč 

 Pokoj 3   2 + 0 1200 Kč 1200 Kč 1300 Kč 

 Pokoj 4   2 + 0 1200 Kč 1300 Kč 1400 Kč 

 Pokoj 5  app. 2 + 2  1400 Kč 1500 Kč 1600 Kč 

 Pokoj 6  app. 2 + 0  1400 Kč 1400 Kč 1500 Kč 

 Pokoj 7  app. 3 + 0  1950 Kč 2000 Kč 2200 Kč 

 Přistýlka na pokoji 5 (pro děti do 10 let) 2 děti     400 Kč 400 Kč 400 Kč 

 Městský poplatek z ubytování na os/noc       15 Kč 15 Kč 15 Kč 

     

 Pobyt na 8 a více nocí /při plném obs. pokoje  sleva 10% sleva 10%  

 Celý penzion na 2 - 4 noci (sleva 10 %) 16 + 2 9200 Kč 9500 Kč 10200 Kč 

 Celý penzion na 5 -7 nocí (sleva 15 %) 16 + 2 8700 Kč 8900 Kč 9600 Kč 

 Celý penzion na 8 více nocí (sleva 15-20 %)  16 + 2 8200 Kč 8500 Kč 9000 Kč 

 Celý penzion přes prázdniny a svátky  11000 Kč 10000 Kč 11000 Kč 

      

 Sleva za neobsazené lůžko /dle typu pokoje  400 - 450 Kč 400 Kč 300 - 400 Kč 

 Sleva pro děti 3 - 4 roky  40% 200 - 250 Kč 200 - 250 Kč 200 - 250 Kč 

 Sleva pro děti 3 - 9 let  25% 100 - 150 Kč 100 - 150 Kč 100 -150 Kč 

 Děti 0 – 2,99 let (bez nároku na lůžko)  ZDARMA 

 Poplatek za elektrokolo / noc  20 Kč 20 Kč 20 Kč 

DALŠÍ SLUŽBY   

 Snídaně (8:00 - 10:00 hod.) 170 Kč  

 Snídaně děti 5 -9 let 140 Kč  

 Snídaně děti 3 - 4 roky 100 Kč  

 Domácí mazlíček (pouze po domluvě, malá plemena) 200 Kč  

 Dětská postýlka (cena za 1 noc) 200 Kč  

 Bedýnka se dřevem na rozdělání ohně (8 ks dřeva) 80 Kč  

 Pozdější odjezd - za každou započatou hodinu (max. do 12 hod.) 100 Kč  



STORNO PODMÍNKY 

pro individuální pobyty 
 

STORNO PODMÍNKY pro rezervace v měsících říjen – duben (kromě Vánoc, Silvestra, Velikonoc) 
14 - 8 dní před nástupem činí storno poplatek 25% z celkové ceny pobytu. 
  7 - 0 dní před nástupem činí storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu. 
 
STORNO PODMÍNKY pro rezervace v měsících květen  -  září  
60 - 31 dní před nástupem činí storno poplatek 25% z celkové ceny pobytu.   
30 - 15 dní před nástupem činí storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu.   
14 -  0 dní před nástupem činí storno poplatek 100% z celkové ceny pobytu.   
 
STORNO PODMÍNKY pro rezervace v měsících červenec - srpen, Velikonoce, od 20. 12 do 03.01. 
60 -31 dní před nástupem činí storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu.   

30 - 8 dní před nástupem činí storno poplatek 70% z celkové ceny pobytu.   
  7 - 0 dní před nástupem činí storno poplatek 100% z ceny pobytu.   
 

ZRUŠENÍ REZERVACE do 24 hodin od objednání je bez poplatku. 
Objednáním pobytu souhlasí klient s uvedenými storno podmínkami. 

 
 
 

STORNO PODMÍNKY  
pro skupinové pobyty od 6 osob 

 

 

STORNOPODMÍNKY pro rezervace v měsících říjen – duben (kromě Vánoc, Silvestra, Velikonoc) 

61 a více dní před nástupem činí storno poplatek 10% z celkové ceny pobytu.   

60 - 31 dny před nástupem činí storno poplatek 25% z celkové ceny pobytu.   

30 - 15 dní před nástupem činí storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu. 

14 - 0  den před nástupem činí storno poplatek 80% z celkové ceny pobytu. 

 

STORNOPODMÍNKY pro rezervace v měsících květen -září, Velikonoce, Vánoce od 20. 12 do 03.01. 

91 a více dní před nástupem činí storno poplatek 15% z celkové ceny pobytu. 

90 -61 dní před nástupem činí storno poplatek 30% z celkové ceny pobytu.   

60 -31 dní před nástupem činí storno poplatek 50% z celkové ceny pobytu.   

30 - 15 dní před nástupem činí storno poplatek 70% z celkové ceny pobytu.   

14 - 0 dní před nástupem činí storno poplatek 100% z celkové ceny pobytu.   

 

ZRUŠENÍ REZERVACE do 48 hodin od objednání je bez poplatku. 

Objednáním pobytu souhlasí klient s uvedenými storno podmínkami. 

 
 

 

 



 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE   

 Uvedené ceny jsou včetně DPH.  

 Na pobyt je možné vystavit fakturu.  

 Při dlouhodobém ubytování připravíme cenu individuálně. 

 Na 2 plně platící osoby je možné čerpat slevu na max. 2 děti. 

 O letních prázdninách, v době Vánoc, Silvestra a Velikonoc se lze ubytovat na minimálně 3 noci. 

 

ZÁLOHA 

Na ubytování v měsících červen až srpen, o vánočních svátcích, Velikonocích a při ubytování skupin 

od 6 osob požadujeme zálohu předem.  

    

Check-in / PŘÍJEZD: od 16 do 20 hod. 

Check-out/ ODJEZD: do 10:00 hod. 

 

SAMOOBSLUŽNÝ PROCES UBYTOVÁNÍ 
Nabízíme vám možnost samoobslužného příjezdu. To znamená, že vám klíčky od pokoje připravíme 

do trezoru. Můžete tak mít přístup do svého pokoje kdykoliv, aniž bychom museli být přítomni.  

Až přijedete před penzion, zavoláte na tel. +420 777 618 202, kde vám sdělíme kód a navedeme vás 

na pokoj. Vyúčtování pak provedeme později. 

Pokud je vám příjemnější osobní kontakt, je potřeba si čas příjezdu domluvit vždy předem. 
 

 

 

 

 

 

 

 


