Pultový ceník rekreačního střediska Monte Lope

Platný od 1.1.2021
Ceny jsou uvedeny za jeden pobytový den.
Ubytování v hlavní budově
pokoje s vlastním sociálním zařízením
(dvoulůžkové, třílůžkový)

1.10. - 30.4. 1.5. - 30.9.

dospělá osoba

450,- Kč

400,- Kč

dítě do 12 let

350,- Kč

300,- Kč

přistýlka

250,- Kč

200,- Kč

čtyřlůžkové pokoje se společným sociálním zařízením
1.10. - 30.4. 1.5. - 30.9.
( patrové postele)
dospělá osoba

350,- Kč

300,- Kč

dítě do 12 let

300,- Kč

250,- Kč

Ubytování bez domácích mazlíčků! Psí hotel vzdálen 20 km od penzionu.
čtyřlůžkové chatky

1.5. - 30.9.

dospělá osoba

250,- Kč

dítě do 12 let

200,- Kč

Ubytování pouze na jednu noc je příplatek 50,- Kč na osobu.
Ubytování se psem za příplatek od 100,- Kč jen v chatce.
Naši ubytovaní hosté mají v ceně již započítané parkovné, úschovnu kol a lyží.
Volné lůžko v chatce se neplatí!
Děti do 2 let zdarma, bez nároku na služby.
Pro potvrzení objednávky je nutno uhradit zálohu ve výši 50% ceny za pobyt, zbylých 50%
ceny se hradí při nástupu.
Stravování:

Plná penze

polopenze

snídaně

dospělá osoba

350,- Kč

230,- Kč

110,- Kč

dítě do 12 let

250,- Kč

160,- Kč

90,- Kč

Ceník pro letní tábory, školní výlety, školy v přírodě,
sportovní soustředění, apod. v chatkách.
Cena pobytu na osobu/den v chatkách pro letní tábory v době od 1.7. – 31.8.
Ubytování

s plnou penzí
jedna noc 420,- Kč

Děti od 2 do 9 let

2 - 4 noci 400,- Kč
5 a více nocí 375,- Kč
jedna noc 473,- Kč

Děti od 10 do 14 let

2-4 noci 453,- Kč
5 a více nocí 413,- Kč

od 15 let + dospělí
•

jedna noc - 539,- Kč

2-4 noci - 517,- Kč 5 a více nocí - 497,- Kč

Při pobytu na 5 a více nocí s plnou penzí poskytujeme na 15 platících dětí má jeden
vedoucí ubytovaní zdarma.

•

strava 3x denně – jedno druhová (snídaně, oběd, večeře)

•

pro děti dopolední a odpolední svačinka

•

pitný režim od 08:00 do 20:00 hod., při snídani čaj, jinak studniční voda a voda se
sirupem

•

jídlo je vydáváno každému u výdajového pultu

•

ložní prádlo povléká si každý sám

•

ručníky nejsou k dispozici (pouze za poplatek 20 Kč)

•

případná výměna lůžkovin je za poplatek 60 Kč

•

průběžný úklid chatek si ubytovaní provádějí sami

Ceník pro letní tábory, školní výlety, školy v přírodě,
sportovní soustředění, apod. v budově .
Cena pobytu na osobu/den v budově na pokojích se společným soc. zařízením
Ubytování

s plnou penzí
jedna noc 480,- Kč

Děti od 2 do 9 let

2 - 4 noci 450,- Kč
5 a více nocí 420,- Kč
jedna noc 533,- Kč

Děti od 10 do 14 let

2 - 4 noci 503,- Kč
5 a více nocí 473,- Kč

od 15 let + dospělí

•

jedna noc - 597,- Kč

2 - 4 noci - 567,- Kč 5 a více nocí - 547,- Kč

Při pobytu na 5 a více nocí s plnou penzí poskytujeme na 15 platících dětí má jeden
vedoucí ubytovaní zdarma.

•

strava 3x denně – jedno druhová (snídaně, oběd, večeře)

•

pro děti dopolední a odpolední svačinka

•

pitný režim od 08:00 do 20:00 hod., při snídani čaj, jinak studniční voda a voda se
sirupem

•

jídlo je vydáváno každému u výdajového pultu .

•

ručníky nejsou k dispozici (pouze za poplatek 20 Kč)

•

případná výměna lůžkovin je za poplatek 60 Kč

•

průběžný úklid pokojů si ubytovaní provádějí sami

Rezervace a storno poplatky
Před zahájením pobytu se skládá rezervační záloha, viz obchodní podmínky.
V případě zrušení pobytu nejpozději do 30 dnů před nástupem se záloha vrací v
plné výši. Při pozdějším zrušení se účtují následující storno poplatky z
celkové ceny pobytu:
•

25 % při zrušení pobytu do 29 dnů před nástupem

•

50 % při zrušení pobytu do 15 dnů před nástupem

•

100 % při zrušení pobytu do 3 dnů před nástupem

Storno poplatky se neúčtují v případě úmrtí v rodině (rodiče, manželka,
dítě), vážného onemocnění či živelné pohromy. Tyto skutečnosti je nutno
doložit příslušným potvrzením, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich
vzniku.

