Penzion „U Lípy” Josefův Důl - Ceník ubytování a služeb
Hlavní sezóna: 1.6.-30.9. a 1.12.-31.3.+Velikonoce+Vánoce
Vedlejší sezóna: 1.4.- 31.5. a 1.10.- 30.11.
UBYTOVÁNÍ
Pokoj bez příslušenství (6x)
Hlavní sezóna - ubytování bez stravy
Vedlejší sezóna - ubytování bez stravy
Pokoj s příslušenstvím (2x)
Hlavní sezóna - ubytování bez stravy
Vedlejší sezóna - ubytování bez stravy
STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu
Večeře včetně polévky

Dospělí
350 Kč/osoba/noc
300 Kč/osoba/noc

Děti 11-18 let
300 Kč/dítě/noc
250 Kč/dítě/noc

Děti 3-10 let
250 Kč/dítě/noc
200 Kč/dítě/noc

450 Kč/osoba/noc
400 Kč/osoba/noc

400 Kč/dítě/noc
350 Kč/dítě/noc

350 Kč/osoba/noc
300 Kč/osoba/noc

100 Kč
150 Kč

70 Kč
130 Kč

50,00 Kč
100,00 Kč

PŘÍPLATKY
Za každé nevyužité lůžko v pokoji s příslušenstvím
Ubytování pouze na 1 noc
Pes (jiná zvířata nejsou povolena)
Povlečení a ručník zdarma u individuálních pobytů.

+ 100 Kč/lůžko/noc
+ 100 Kč/osoba/noc
+ 50 Kč/noc – pouze v pokojích v přízemí

Rekreační a ubytovací poplatek obecnímu úřadu:
+ 20,-Kč/dospělý/den, za děti se neplatí
Pro závaznou rezervaci je třeba uhradit 50% z celkové ceny pobytu v den rezervace na náš účet.
Doplatek za ubytování a stravování se hradí vždy v den příjezdu v hotovosti.
Příjezd: od 14.hodiny a odjezd: do 10.hodiny – změny pouze po dohodě s provozovateli penzionu.
STORNO POPLATKY
Zrušení nebo snížení počtu osob nebo zkrácení termínu pobytu
50% - z ceny objednaného pobytu
2-14 dnů před nástupem
Zrušení nebo snížení počtu osob nebo zkrácení termínu pobytu
100% - z ceny objednaného pobytu
1 den před nástupem nebo v den nástupu
Nedojezd/snížení počtu osob/zkrácení termínu během pobytu 100% - z ceny objednaného pobytu
ŠKOLY V PŘÍRODĚ, LYŽAŘSKÉ VÝCVIKY, DĚTSKÁ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Škola, soustředění – dítě do 15 let
450 Kč/ubytování s plnou penzí včetně svačin a pitného režimu
Teambuilding – služby a cena:
dle konkrétních požadavků po dohodě s provozovateli penzionu
Dospělý doprovod - na každých 10 dětí - zdarma; každá další dospělá osoba: 450 Kč/os/noc
PRONÁJEM CELÉHO OBJEKTU s kuchyní, barem, výčepním zařízením a plynovým grilem
Hlavní sezóna + Velikonoce + Vánoce
8500 Kč/den/penzion - max. 30 osob
Vedlejší sezóna
7500 Kč/den/penzion - max. 30 osob
Silvestrovský pobyt min.5 nocí (25.12.- 5.1.)
15000 Kč/den/penzion - max. 30 osob
U pronájmu celého objektu:
1. Energie v ceně 2. Závěrečný úklid provádíte sami nebo objednejte předem za poplatek: 1.500 Kč
3. Vratná kauce: 2.500 Kč 4. Povlečení + ručník za poplatek: 25 Kč/osoba/pobyt 5. K ceně nutno
připočítat rekreační poplatek obci – viz výše 6. Možnost objednat sudy s pivem nebo Kofolou

