
 

CENÍK POKOJŮ
PRICELIST – PREISLISTE

Pokoj
Room – Zimmer

Cena za pokoj
Price for room

Preis pro Zimmer

Cena za 1 osobu
Price for 1 person
Preis pro Person

Apartmán
apartment – appartment 3 500,-

Dvoulůžkový pokoj
two-bed room – Zweibettzimmer 1 900,- 1 350,-

Jednolůžkový pokoj
single bed room – Einbettzimmer 1 100,-

Bezbariérový pokoj
barrier-free room – Barrierefreies Zimmer 1 900,- 1 350,-

Příplatky
Surcharges – Prämie

Cena
Price – Preis

Přistýlka (5 až 12 let)
Extra bed (Children 5 – 12 years) – Zustellbett (Kinder 5 – 12 Jahre) 400,-

Přistýlka (od 12 let věku)
Extra bed (Children above 12 years) – Zustellbett (Kinder über 12 Jahre) 700,-

Pes, kočka
Dog, cat – Hund, Katze 300,-

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč vč. 
DPH. V cěně pokoje je zahrnuto:

snídaně formou švédského stolu
parkování v areálu penzionu

vysokorychlostní internet

Storno rezervace
• 21 – 8 dní před příjezdem -30 % 

ze zaplacené zálohy
• 7 – 2 dny před příjezdem -60 % 

ze zaplacené zálohy
• 1 den před příjezdem -100 % ze 

zaplacené zálohy

Kurz eura je stanoven dle kurzu 
ČNB.

All prices are in CZK incl. VAT. 
Room price includes:

Breakfast
Parking area

Hi-Speed Internet

Reservation cancelling
• 21 – 8 days before the arrival 

day -30 % of  the advance pay-
ment

• 7 – 2 days before the arrival day 
-60 % of  the advance payment

• 1 day before the arrival day 
-100% of  the advance payment

Euro exchange rate is fixed 
according to ČNB.

Alle Preise sind in CZK einschl. 
MwSt. Der Zimmerpreis enthält:

Frühstück
Pension Parkplatzverwendung

Hi-Speed Internet

Reservierungsstorno

• 21 – 8 Tage vor der Ankunft 
-30 % von dem bezahlten Vor-
schuss

• 7 – 2 Tage vor der Ankunft 
-60 % von dem bezahlten Vor-
schuss

• 1 Tag vor der Ankunft -100 % 
von dem bezahlten Vorschuss

Eurowechselkurs ist nach ČNB 
festgestellt.


