
LOVECKÝ A SELSKÝ APARTMÁN

Víkend    (550,- Kč/os/noc) (pouze mimo hlavní sezónu)----------- 11 000,- Kč / 2 AP/2 noci

 (600,-/os/noc) (pouze leden, únor, březen, listopad,

prosinec)---------------------------------    6 000,- Kč / 1 AP/ 2 noci

Prodloužený víkend (534,- Kč/os/noc) (pouze mimo hlavní sezónu)----------- 16 000,- Kč / 2 AP/ 3 noci

                (pouze leden, únor, březen,

listopad, prosinec)-----------------------  8 000,- Kč / 1 AP / 3 noci

Hlavní sezóna: (475,-/os./noc) (pouze týdenní pobyt - 2 AP)       33 250,- Kč / 2 AP / týden

1.7. - 31.8.

Objednat 1 AP v období od 1.6. do 31.8. je možné pouze v Last moment nabídce,

která bude zveřejněna od 20.6. - pro volné termíny v červenci a od 20.7. pro volné termíny v srpnu.

Mimo sezóna: (450,-/os./noc) libovolný počet dní 4 500,- Kč / 2 AP / den

5.1. - 30.6. a 1.9. - 20.12. libovolný počet dní 2 250,- Kč / 1 AP / den

Silvestr: (715,-/os./noc) pouze týdenní pobyt 50 000,- Kč / 2AP / týden

 + společenská místnost v ceně

Velikonoce, Vánoce: (550,-/os./noc) min. 3 noci (16 500,- Kč / 2 AP /min.pobyt)

Krátkodobé pobyty na 1 noc (pouze v Last moment nabídce, max. 14 dní předem):

4 950,- Kč / 1 AP / noc; 9 900,- Kč / 2 AP / noc

UPOZORNĚNÍ: 

Za každou ubytovanou osobu nad 10 osob je účtována platba nad rámec ceny pobytu:

250,- Kč za dítě a 350,- Kč za dospělou osobu za každou noc pobytu. MAXIMÁLNÍ POČET OSOB JE 12.

V ceně pobytu je již započítána cena za el. energii, vodu, závěrečný úklid, likvidaci odpadků, wifi a parkovné.

(2 noci - 2 300,-Kč, 3 noci  - 3 100,- Kč, 7 nocí -  6 300,- Kč)

SPOLEČENSKÁ  MÍSTNOST
 Cena za pronájem Společenské místnosti je 700,- Kč na celý objednaný pobyt.

Poplatky v místě:
1. Mazlik do 5ti kg. váhy - 250,- Kč za každý den pobytu.

2. Mazlik nad 5 kg. váhy pouze po předběžné dohodě - 300,- Kč za každý den pobytu.

3. Poplatek za rekreační pobyt pro Obec Vyskeř: 20,- Kč za každý den pobytu každé osoby od 18 let do 70 let

4. Poplatek za otop: dle spotřeby, dřevěné brikety - bal 10 kg., cena 100,- Kč (v zimním období 

cena otopu cca 400,- Kč až 600,- Kč za víkend, při příjezdu bude v apartmánech zatopeno)

NADSTANDARTNÍ SLUŽBY (hrazené):

•         pozdní příjezd: 100,- Kč/každá hodina po 17:00 hod (bez domluvy)

•         ZTRÁTA KLÍČŮ/ apartmán: 500,- Kč

Ceny platné pro obsazení objektu do 10 osob

ceník platný od 1.1.2022

WELLNESS - paušál pro ubytované: 


