Ceník ubytování 2017
Ubytování

1 noc

Cena za dospělou osobu se snídaní
Děti do 2 let bez nároku na stravu a lůžko - zdarma
Dětská postýlka
Děti od 2-9let vč. (sleva 50% z ceny za ubytování)
Děti od 10-15let (sleva 25% z ceny za ubytování)

Stravování

550,- Kč/os./noc
0,- Kč
150,- Kč/noc
275,-Kč/dítě/noc
415,-Kč/dítě/noc

**********
Dospělá porce

Snídaně
Oběd
polední menu (polévka, hlavní jídlo, ovocný čaj)
Večeře
Bezlepková strava – příplatek 150 Kč/den

Další dítě od 2 do 10 let na pokoji
(cena stravy a ubytování)
Zapůjčení dětské postýlky (vč. lůžkovin)
(tato cena platí pouze, pokud maminka nepožaduje pro
dítě do 2 let žádnou stravu, jinak je cena postýlky
započtena již v ceně ubytování dítěte)
Individuální cena pro skupinu za pronájem celého
domu (platí od 2 dnů a více), k této ceně lze
přiobjednat navíc stravu dle skutečného počtu osob.
Stravu připravujeme od min. 15 platících osob
s plnou penzí.

470,- Kč/os./noc
0,- Kč
75,- Kč/noc
235,-Kč/dítě/noc
355,-Kč/dítě/noc

4 a více nocí
410,- Kč/os./noc
0,- Kč
75,- Kč/noc
200,-Kč/dítě/noc
300,-Kč/dítě/noc

Poloviční porce

60,-Kč/os

30,-Kč/os

85,- Kč/os.
70,- Kč/os.

55,- Kč/os.
35,- Kč/os.

**********
Zvýhodněné pobyty pro maminky s dětmi od pondělí do pátku
Období
leden - duben
Uvedené ceny jsou včetně plné penze a odborného
programu pro maminku a její děti
Maminka s 1-2 dětmi na samostatném pokoji
(1 dítě ve věku 2 - 10 let a 1 dítě do 2 let bez nároku na
stravu a postýlku)
Maminka s 1-2 dětmi na společném pokoji s další
maminkou a dětmi

2-3 noci

září- prosinec

květen - červen

4 noci

4 noci

4 noci

3000,- Kč/pobyt

3200,- Kč/pobyt

3750,-Kč/pobyt

2000,- Kč/pobyt

2000,- Kč/pobyt

2300,-Kč /pobyt

500,- Kč/pobyt

500,- Kč/pobyt

500,-Kč /pobyt

300,- Kč/pobyt

300,- Kč/pobyt

300,- Kč/pobyt

6 000,-Kč/den

Zdarma:
Parkování aut a úschova kol
Wi-fi připojení v celém objektu
Vybavení - varné konvice, el. plotýnky, nádobí v kuchyňkách
Vysoké židličky ke stolům, nočníčky, vaničky
Zahradní nábytek, trampolína, zahradní gril
Bezplatně poskytujeme besedu a individuální konzultace s odborníky na rodinnou problematiku, výchovu dětí,
partnerské a mezigenerační vztahy.

Za drobný příspěvek (který slouží k obnově vybavení pro děti):
10,- Kč/den/dítě – půjčovné za odstrkovala, dětská kola a tříkolky, bazénky
50,- Kč/aktivita/ rodina – výtvarné dílny, cvičení, zpívání apod.
Individuálně si rodiče hradí jízdy na koních, dřevo na pálení a grilování. Dále služby masérky, vizážistky a kosmetičky.

