Ceník ubytování 2019
Ubytování

Cena za osobu na noc (ubytování na 2 noci a více)

Dospělí
Děti do 2 let bez nároku na stravu a lůžko - zdarma
Dětská postýlka
Děti od 2-10 let (včetně)
Příplatek v případě ubytování pouze na 1 noc
Pronájem ubytovacích kapacit, cena platí od 2 noci a více
bez ohledu na počet ubytovaných osob (kapacita 11
pokojů s maximálně 45 lůžky + 11 dětských postýlek)
s možností doobjednání stravy dle zájmu a skutečného
počtu ubytovaných osob

Stravování

420,- Kč/os./noc
0,- Kč/os./noc
150,- Kč/os./noc
320,- Kč/os./noc
100,- Kč/os./noc
7000,- Kč/noc

**********
Dospělá porce

Snídaně
Oběd
polední menu (polévka, hlavní jídlo, ovocný čaj)
Večeře
Příplatek za bezlepkovou stravu na den

70,-Kč/os.
130,- Kč/os.
100,- Kč/os.
150,- Kč/den

Poloviční porce
35,-Kč/os.
70,- Kč/os.
50,- Kč/os.

**********
Zvýhodněné pobyty pro maminky (tatínky) s dětmi od pondělí do pátku
Období
leden - duben
září- prosinec
Uvedené ceny jsou včetně plné penze a odborného
programu pro 1 rodiče a jeho děti
1 rodič vč. plné penze + 1 dítě do 10 let vč. plné penze
(poloviční porce) + 1 dítě do 2 let (dítě do 2 let bez lůžka
a stravy)
Další dítě od 2 do 10 let na pokoji vč. plné penze
(poloviční porce)
Zapůjčení dětské postýlky (vč. lůžkovin) pro děti do 2 let
bez stravy

květen - červen

4 noci

4 noci

4 noci

4250,- Kč/pobyt

4250,- Kč/pobyt

4500,-Kč/pobyt

1000,- Kč/pobyt

1000,- Kč/pobyt

1000,-Kč /pobyt

400,- Kč/pobyt

400,- Kč/pobyt

400,- Kč/pobyt

Pronájem:
Dále je možné pronajmout seminární místnosti, včetně technického vybavení (flipchart, plátno, dataprojektor, PC)
a kanceláře (s možností využití tiskárny, scanneru a kopírky). Ceny se sjednávají individuálně dle využití.

Zdarma:
Parkování aut a úschova kol (kola hlaste předem při objednávání pobytu)
Wi-fi připojení v celém objektu
Samostatná herna s hračkami, společenská místnost, terasa, prostor v podkroví (např. pro školení), výtvarná dílna pro
práci s lektorem, rehabilitační místnost, zahrada s herními prvky a pískovištěm, zahradní nábytek, trampolína, zahradní
gril, ohniště
Vybavení:
2 kuchyňky (v 1. i v 2. patře), varné konvice, el. plotýnky, základní nádobí, ledničky, mikrovlnné trouby, možnost ohřevu
jídla i v jídelně v přízemí
Dětské židličky v jídelně ke stolům
nočníčky, vaničky, přebalovací pult (v případě potřeby hlaste předem při objednávání pobytu)

V případě zájmu 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):
půjčovné za odstrkovadla, dětská kola a tříkolky, bazénky
výtvarné dílny, cvičení, zpívání apod.
Individuálně si rodiče hradí jízdy na koních, dřevo na pálení a grilování. Dále služby masérky, vizážistky a kosmetičky.

