CENÍK - CHALUPA TROJANKA - BESKYDY pro rok 2018
V ceně je zahrnuta veškerá energie ( elektřina, voda a dřevo v topném období ), lůžkoviny,
rekreační poplatek a úklid.
Minimální počet nocí: 2
Každá další osoba nad 12-let (nad počet 10): 250,- Kč/noc a dítě do 12-let: 200,-Kč/noc
Maximální počet osob: 12 lůžek + 2 přistýlky + 2 postýlky
Možnost využití infrasauny: 2-3 noci: 1000,-Kč; 4-5 nocí: 1500,- Kč; 6-7nocí: 2000,- Kč

Zimní sezóna
týdenní pobyt
celá chalupa
neděle - čtvrtek
celá chalupa
čtvrtek - neděle
celá chalupa

4.2.2018 - 18.3.2018
do 10 os

do 10 os

do 10 os

7 nocí

příjezd neděle od 15.00 hod, odjezd neděle do 11.00 hod
20.000 Kč
(+250,-/os/noc)
(+200,-/dítě/noc)

4 noci

příjezd neděle od 15.00 hod, odjezd čtvrtek do 11.00 hod
12.500 Kč
(+250,-/os/noc)
(+200,-/dítě/noc)

3 noci

příjezd čtvrtek od 15.00 hod, odjezd neděle do 11.00 hod
10.000 Kč
(+250,-/os/noc)
(+200,-/dítě/noc)

Letní sezóna
týdenní pobyt
celá chalupa

30.6.2018 - 1.9.2018
do 10 os

7 nocí

příjezd sobota od 15.00 hod, odjezd sobota do 11.00 hod
20.000 Kč
(+250,-/os/noc)
(+200,-/dítě/noc)

Velikonoce

29.3.2018 - 2.4.2018

velikonoční pobyt
celá chalupa

příjezd čtvrtek od 15.00 hod, odjezd pondělí do 15.00 hod
12.500 Kč
(+250,-/os/noc)
(+200,-/dítě/noc)

do 10 os

4 noci

Vánoce

21.12.2018 - 26.12.2018

vánoční pobyt
celá chalupa

příjezd v pátek od 15.00 hod, odjezd středa do 11.00 hod
14.000 Kč
(+250,-/os/noc)
(+200,-/dítě/noc)

do 10 os

5 nocí

Silvestr

26.12.2018 - 1.1.2019

silvestrovský pobyt
celá chalupa
do 10 os

příjezd ve středu od 15.00 hod, odjezd v úterý do 15.00 hod
28.000 Kč
(+300,-/os/noc)
(+200,-/dítě/noc)

6 nocí

V ceně je zahrnuta veškerá energie ( elektřina, voda a dřevo v topném období ), lůžkoviny,
rekreační poplatek a úklid.
Minimální počet nocí: 2
Každá další osoba nad 12-let (nad počet 10): 250,- Kč/noc a dítě do 12-let: 200,-Kč/noc
Maximální počet osob: 12 lůžek + 2 přistýlky + 2 postýlky
Možnost využití infrasauny: 2-3 noci: 1000,-Kč; 4-5 nocí: 1500,- Kč; 6-7nocí: 2000,- Kč

Zimní mimosezóna:
Jarní mimosezóna:
Podzimní mimosezóna:

2.1.2018 - 4.2.2018
18.3.2018 - 24.6.2018
2.9.2018 - 16.12.2018

týdenní pobyt

příjezd neděle od 15.00 hod, odjezd neděle do 11.00 hod

celá chalupa

do 10 os

7 nocí

18.000 Kč

(+250,-/os/noc)

(+200,-/dítě/noc)

(+250,-/os/noc)
(+250,-/os/noc)
(+250,-/os/noc)
(+250,-/os/noc)
(+250,-/os/noc)

(+200,-/dítě/noc)
(+200,-/dítě/noc)
(+200,-/dítě/noc)
(+200,-/dítě/noc)
(+200,-/dítě/noc)

V mimosezóně možnost krátkodobých pobytů:
celá chalupa

do 10 os

2 noci
3 noci
4 noci
5 nocí
6 nocí

7.000 Kč
9.500 Kč
12.000 Kč
14.000 Kč
16.000 Kč

Cena zahrnuje:

pobyt na chalupě na smluvenou dobu
rekreační poplatek obci
spotřebu elektřiny
spotřebu vody
spotřebu dřeva v topném období
lůžkoviny a utěrky
závěrečný úklid

Cena nezahrnuje:

vratnou kauci 2.000,- Kč, která se hradí hotově před nástupem k pobytu
(při předání objektu)

Relaxační místnost: Infrasauna Marimex pro 3 osoby (světelná terapie, rádio, ionizátor)
sprchový kout
k dispozici 1 ručník/os

