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Apartmány Pod Lesem
ceník na rok  2020

apart. jednotka cena poznámky

1-2 apartmán / noc nejnižší cena za apartmán

3 apartmán / noc říjen – duben  min.2 noci

        2 x 4 apartmán / noc 3.-4. lůžko v obýv. Pokoji za 450 Kč/os/noc

1-4 apartmán / noc nejnižší cena za apartmán

5 apartmán / noc min.2 noci

6 apartmán / noc 5.-8. lůžko na spací galerii za 450 Kč/os/noc

      4 x 7 apartmán / noc

8 apartmán / noc

1-4 apartmán / noc nejnižší cena za apartmán

5 apartmán / noc min.2 noci

6 apartmán / noc

1-8 osob 7 apartmán / noc 7.-8. lůžko  v obýv. Pokoji za 300 Kč/os/noc

8 apartmán / noc

Silvestr - individuální cena na poptání! 

Nejste si jisti cenou?    Máte nestandardní poptávku?      Kontaktujte nás, za zeptání nic nedáte :-).

Co je u nás zdarma?  

-  ubytování dětí do 3 let, bez nároku na lůžko

-  na vyžádání zapůjčení dětských  postýlek včetně lůžkovin a židliček  na krmení

-  energie, ložní prádlo, ručníky, utěrky, mycí prostředky, dřevo

-  ubytování asistenčních psů 

-  wifi připojení

-  parkování 

Co cena nezahrnuje?  

-  poplatek z pobytu (dříve rekreační),  který činí 20 Kč/osobu/ den  

    nevztahuje se na osoby mladší 18 let, ZTP a jejich průvodce

-  vratnou kauci na úhradu případných škod ve výši   1000 Kč

 - poplatek za zvířecí hosty ve výši 100 Kč/zvíře/ noc .   Mazlíky  ubytováváme pouze  v apartmánu A a B.

Jak rezervovat pobyt? 

2.  na webu vyplnit a odeslat jednoduchý  rezervační formulář nebo zaslat email, popřípadě  zavolat

3.  na email Vám zašleme potvrzení rezervace spolu se zálohovou fakturou na 50% ceny pobytu

4.  připsání zálohy na účet Vám obratem potvrdíme emailem

5.  doplatek ceny vybíráme na místě po příjezdu, možno platit hotově nebo kartou

V případě, že bude pobyt stornován méně jak 14 dnů před nástupem a nepodaří se
 přes veškerou snahu uvolněný termín obsadit, záloha se stává nevratnou.
Vyjímkou je , pokud pobyt nelze uskutečnit z důvodu vládního nařízení.

Příjezd na pobyt 15 – 20 hodin, ukončení pobytu do 10 hodin. 

Ceník je platný do odvolání. 

počet 
osob

apartmán A   
 1-4 osoby     

1 300 Kč

1 750 Kč

2 200 Kč

   apartmán   
         B           
1-8  osob

2 200 Kč

2 650 Kč

3 100 Kč

3 550 Kč

4 000 Kč

podkrovní  
apartmán C

1 600 Kč

2 000 Kč

2 400 Kč

2 700 Kč

3 000 Kč

1.   nejlépe na webu www.apartmanypodlesem.cz  vyhledat v kalendáři obsazenosti vhodný volný termín

http://www.apartmanypodlesem.cz/
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