
Ceník 

Ceny - zimní sezona 

Pokoje se soc. zařízením v patře 

05.12.-19.12. ... 320,- Kč/osoba/noc 

19.12.-26.12. ... 360- Kč/osoba/noc 

26.12.-02.01. ... 450,- Kč/osoba/noc 

04.01.-25.01. ... 360,- Kč/osoba/noc 

25.01.-02.03. ... 380,- Kč/osoba/noc 

02.03.-14.03. ... 360,- Kč/osoba/noc 

14.03.-30.03....  360,- Kč/osoba/noc 

 

Skladba pokojů: 1x4lůžkový, 1x3lůžkový, 2x2lůžkový, ( + 2 přistýlky) + kuchyň + místnost na 

posezení  s balkonem, s dětským koutkem, s krbovými kamny (možno využít jako uzavřený apartmán 

pro skupinu). 

 4lůžkový pokoj se soc. zař., kuch.koutem, balkonem ... +20,- Kč/osoba/noc 

 

Apartmán pro 4-7 osob (+přistýlka) v přízemí 

cena  250 - 500,- Kč dle počtu ubytovaných osob a délky pobytu 

 

Cena bude dohodnuta dle termínu, počtu ubytovaných osob, dětí a počtu dnů pobytu. Uvedené 

ceny platí dle konkrétního  termínu při pobytu na 6 -7 nocí. 

 

Vánoční pobyt 330,- Kč osoba/noc. 

Silvestrovský pobyt 450,- Kč osoba/noc. 

Víkendové pobyty (2 noci)  400 Kč/osoba/noc, (od 15.3. za 350 Kč/osoba/noc). 

V zimním obodbí upředňostňujeme týdenní pobyty (lze dohodnout i kratší pobyt). 

 

Poskytujeme karu hosta umožňující slevu na vícedenní skipas ,  na zapůjčení lyž. vybavení a další 

slevy. 

 

Slevy: 

Dítě do 3 let bez nároku na lůžko 100,-Kč/noc, na lůžku za 250,- Kč/noc. 

Při delším pobytu (více jak týden) poskytujeme slevu. 

Další slevy po dohodě. 

Volné termíny:  

 5. 2. -  12. 2. 2022 

19. 2. - 26. 2. 2022 

 5. 3. -  19. 3. 2022 

od 19. 3. 2022 

  



Ceny - letní sezona (16.6. - 15.9.) 

Pokoje se soc. zařízením od 300,- Kč/osoba/noc 

Pokoj se soc. zař., kuch. koutem, balkonem od 320,- Kč/osoba/noc 

Apartmán pro 4-8 osob ..... 1.300 - 2.000,- Kč/noc 

 

Uvedené ceny platí při pobytu na 6-7 nocí. 

Cena  na 2 noci je 330-350 Kč za osobu/noc, na 2-3 noci je 300-330 Kč/noc. 

Cena bude upřesněna dle termínu, počtu ubytovaných osob, dětí, a počtu dnů pobytu. 

 

Slevy: 

Dítě  do 3 let bez nároku na lůžko za 100,- Kč,  na lůžku  za 200,- Kč za noc. 

Další slevy po dohodě. 

 

Ceny - mimo sezonu 

Pokoj se soc. zařízením ... 280,- Kč/osoba/noc 

Pokoj se soc. zař., kuch.koutem, balkonem ... 300,- Kč/osoba/noc 

Apartmán pro 4-7 osob ... 1.100-1.800,- Kč/noc 

 

Uvedené ceny platí při pobytu na více nocí. Cena bude upřesněna dle termínu, počtu ubytovaných 

osob, dětí, a počtu dnů pobytu. 

Cena  na 1 noc je 350 Kč za osobu/noc, na 2-3 noci je 280-330 Kč/noc. 

 

Slevy: 

Dítě do 3 let za 100,- bez nároku na lůžko, na lůžku za 190,-Kč/noc. 

Další slevy po dohodě. 

 

Ostatní 

50-150,- Kč/noc za psa, kočku, ... 

 


