Penzion sv. Anny, Pasohlávky - ceník ubytování od 1. 1. 2019
1) Ubytování - jednotlivci
(Kč/noc/osoba)
Hosté

3 a více nocí
červen - září

Host
Děti od 3 do 10 let

1 - 2 noci
červen - září

mimo sezónu

mimo sezónu

590
510
640
570
450 (vztahuje se pouze na ceny za jednotlivce, ne za pokoje)

Děti do 3 let (bez nároku na lůžko)
Přistýlka

nezpoplatněno

250

2) Ubytování - pokoj
(Kč/noc/pokoj)
Pokoj

3 a více nocí

1 - 2 noci

červen - září

mimo sezónu

červen - září

mimo sezónu

čtyřlůžkový
pětilůžkový

1 920
2 400

1 800
2 250

2 000
2 600

1 880
2 350

Cena ubytování dále obsahuje

parkovné
úschovnu kol
cyklotrenažery

3) Rezervace celého objektu

cena dohodou

4) Snídaně
Cena v Kč
90
70

na objednání
Hosté od 10 let
Děti od 3 do 10 let
Rezervace
Záloha předem ve výši 50 % ceny
pobytu
Doplatek

bankovním
v hotovosti
bankovním
v hotovosti

převodem
na recepci
převodem 3 dny před nástupem na pobyt
na recepci při nástupu na pobyt

Storno poplatky
14 - 8 dní před rezervovaným pobytem
7 - 2 dny před rezervovaným pobytem
1 den před rezervovaným pobytem

20 % z ceny pobytu
40 % z ceny pobytu
80 % z ceny pobytu

Cena neobsahuje rekreační poplatek obci dle platné vyhlášky obce.
Nelze ubytovat zvířata s vyjímkou vodicího psa zrakově postižené osoby.

V celém objektu platí zákaz kouření.

Penzion sv. Anny, Pasohlávky - ceník služeb od 1. 1. 2019

5) Půjčovné sportovních potřeb
Cena v Kč

Materiál / služba
stolní fotbal
záloha na kolo
kolo do 3 hod.
do 6 hod.
celý den
cyklistická přilba
kopací míč
fotbalové branky malé
volejbalový míč
volejbalová síť
2 badmintonové rakety + 2 košíčky

10 Kč / 10 ks míčků
500
100
150
300
30
20 Kč / hod
30 Kč / hod
20 Kč / hod
30 Kč / hod
30 Kč / hod

Uvedené ceny ubytování a služeb obsahují DPH v zákonné výši.

1.1.2019

