
Ceník platný pro rok 2019 

Ubytování v chatách a apartmánech – cenová varianta č. 1 

Od 13.7.19 do 10.8.19 rezervujeme pouze týdenní pobyty s nástupem v sobotu, v ostatních 

termínech možnost krátkodobých pobytů, viz. níže 

 chata/ noc chata/týden 

Chata „V.I.P.“ s vlastním soc. zařízením – 5 lůžek x 14700 

chaty "NORA" s vlastním soc. zařízením – 3 lůžka 1260 8820 

"APARTMÁNY" s vlastním soc. zařízením – 4 lůžka 1160 8120 

chaty "ORLICE" bez vlastního soc. zařízení – 4 lůžka 760 5320 

chaty „LENKA“, „UNIMO“ bez vlastního soc. zařízení -3 

lůžka 
570 3990 

chaty „VYSOČINA“ bez vlastního soc. zařízení – 6 lůžek 1140 7980 

chaty „MALÉ“ bez vlastního soc. zařízení – 2 lůžka 380 2660 

Příplatky: přičítají se k ceně za chatu/apartmán 

 noc týden 

šestá osoba v chatě „V.I.P.“ x x 

čtvrtá osoba v chatě „NORA“ (bez rozdílu věku) 420 2940 

pátá osoba v „APARTMÁNU“ (bez rozdílu věku) 290 2030 

Slevy pro děti: odečítají se od ceny za chatu/apartmán – děti do 4 let jsou zdarma. 

 Dítě 4- 12 let Dítě do 4 let 

 noc týden noc týden 

Chata „V.I.P.“ 0 0 0 0 

Chaty „NORA“ -85 -595 -420 -2940 

„APARTMÁNY“ -60 -420 -290 -1925 

Chaty „ORLICE“, „LENKA“, „VYSOČINA“, „MALÁ“ -40 -280 -190 -1330 

 



Stravování: přičítá se k cenové variantě č. 1 – děti do 4 let jsou zdarma. 

 Dospělá osoba Dítě 4-12 let 

Snídaně – cenová varianta č. 2 140 110 

Večeře 105 85 

Polopenze – cenová varianta č. 3 245 195 

 



 
Další slevy: 

Platí pro období 1.5.- 13.7. a 10.8.- 30.9.2019 

 

 
 
 
Neplatí se za celé chaty (apartmány), platí se pouze za obsazená lůžka.  Je stanovena minimální cena  
za ubytovací jednotku: 
 
 

 

 Dospělá osoba/lůžko Dítě 4-12 let/lůžko Minimální cena/chata (apart.) 

Chata VIP 420 420 2100 

Chata NORA 420 335 840 

APARTMÁN 290 230 580 

Chata ORLICE 190 150 380 

Chata VYSOČINA 190 150 570 

Chaty LENKA, UNIMO 190 150 380 

Chaty MALÉ 190 150 190 

 
 
Cena za osobu (pouze ubytování) nad stanovený počet  lůžek (bez lůžka) je 95,- Kč za 1 noc, v ceně nejsou 
započítány lůžkoviny. 
Cena za osobu (pouze ubytování) nad stanovený počet  lůžek s lůžkem navíc je 190,- Kč za 1 noc, možná pouze 
v chatách ORLICE, LENKA a VYSOČINA, v chatě V.I.P. není  šesté lůžko zpoplatněno. 
 
Snídaně - samoobslužná formou bufetu (Švédské stoly) 
Polopenze:  
snídaně - samoobslužná formou bufetu (Švédské stoly) 
večeře  - s obsluhou, teplé jídlo (klasické české hotovky), možnost výběru z aktuální denní nabídky. 
Věk dítěte se bere k aktuálnímu datu pobytu. 
 

 



 

Ubytování ve vlastním zařízení hosta – ceny jsou za 1 noc 

místo pro stan 2-3 osoby 95 

místo pro stan 4 osoby a více 120 

místo pro přenocování v autě (ne obytné) 180 

dospělá osoba 95 

dítě od 4 do 15 let 65 

dítě do 4 let 0 

Ceny společné pro chaty, apartmány a vlastní zařízení hosta – ceny jsou za 1 noc 

místo pro osobní automobil 90 

místo pro dodávku 120 

místo pro motocykl 60 

poplatek za psa 75 

úschova jízdního kola (při odběru snídaně nebo 

polopenze zdarma) 
20 

poplatek OU 10 

Příplatek za pobyt pouze na 1 noc – chaty + stany 30 

Ostatní poplatky 

volně přístupná sprcha (minimální částka za 1 použití) 10 

prohlídka kempu před ubytováním 100/osoba 

vstup jedné osoby do areálu bez povolení 500/osoba 

V cenách za ubytování je zahrnuto koupání ve vyhřívaném bazénu 25 m. 

Placené služby v chatách jsou od 14.00 hod. dne nástupu do 10.00 hod. dne odjezdu. Pro ubytování 

hostů ve vlastním zařízení (stan) je placená služba od 12.00 dne nástupu do 12.00 dne odjezdu. Místa 

pro stany nerezervujeme !!! 

Zvláštní cenové podmínky jsou obsaženy v nabídkách pro školy 

 


