
Ceny za noc za celou chalupu
Zimní sezona: 3960,- Kč

Letní sezona: 3960,- Kč

Mimo sezonu: 3120,- Kč

Cena za víkend za celou chalupu
Zimní sezona: 7920,- Kč

Letní sezona: 7920,- Kč

Mimo sezonu: 6240,- Kč

Silvestr - máme již obsazen
7200,- Kč

Cena za noc/ min.4 noci

28.12.2020 - 2.1.2021

Vánoce
4800,- Kč

Cena za noc/ min. 3 noci

Při pronájmu pouze jednoho apartmánu (max. 5
osob) je cena 2 200 Kč.
V případě pronájmu apartmánu + dvoulůžkového
pokoje ( max. 7 osob) je cena 3080 Kč.
Velikonoce
3960,- Kč

cena za noc / min. 3 noci

09.04.2020 - 13.04.2020

Letní sezóna: 01.05 - 30.09.
Zimní sezóna: 15.12. - 15.03.
Minimální délka ubytování 2 noci.

Provoz, poplatky, ceny
Chalupa je v provozu celoročně. Cena za týdenní pobyt při pronájmu celé chalupy činí 25 000 Kč, Apartmánu
A nebo B + samostatný pokoj 15000 Kč, při pronájmu pouze jednoho apartmánu 10 500 Kč.

V případě pronájmu na dobu kratší než týden je cena Apartmánu A/B 1980 Kč / apartmán / noc (max. 5 osob
Apartmán A, max. 7 osob Apartmán B). Samostatný pokoj a Apartmán A/B se pak nabízí společně za 2640
Kč / noc (max. 7 osob při obsazení Apartmánu A + samostatného pokoje, max. 9 osob při obsazení
apartmánu B+ samostatného pokoje). 

Pro závaznou rezervaci požadujeme zálohu, kterou sdělí majitel včetně účtu.
V den příjezdu musí již být uhrazena zbývající část ceny převodem na účet. 
V den příjezdu se vybírá vratná kauce ve výši 2.000,- Kč z důvodu případných škod. 
Před odjezdem se platí poplatek za elektrickou energii dle skutečné spotřeby 5,- Kč/kWh. Cena již zahrnuje
poplatek obci 21 Kč, spotřebu vody a spotřebu dřeva do kamen.

Další informace nebo individuální nabídku Vám rádi zašleme na požádání po tel. či e-mailovém kontaktu. 

V případě specifických přání a potřeb se na nás neváhejte obrátit, vždy se Vám pokusíme vyjít vstříc.

Aktuální info
Poslední volný termín.

22.8. - 29.8.2020

Další informace najdete níže v sekci Provoz, poplatky,
ceny.

https://www.e-chalupy.cz/silvestr-2020/
https://vanoce.e-chalupy.cz/
https://velikonoce.e-chalupy.cz/

