Chalupa Terasa
www.chalupaterasa.cz

Ceník ubytování a stravování

Zimní sezona - ceny
Hlavní sezóna: (2.1.-20.3.2021)

25 900,- Kč/OBJEKT/TÝDEN
8 500,- Kč/OBJEKT/VÍKEND

Vedlejší sezóna: (1.12.-21.12.2021 a 21.3.-31.3.2021)

21 000,- Kč/OBJEKT/TÝDEN
7 000,- Kč/OBJEKT/VÍKEND

VÁNOCE 2020: Obsazeno
SILVESTR 2020: Obsazeno

Pronájem chalupy na 3-6 nocí, po dohodě, cena na vyžádání

Letní sezona - ceny
(19.6.2020 - 4.9.2021)

18 900,- Kč/OBJEKT/TÝDEN

VÍKEND po dohodě (dle obsazenosti sezóny)

Pronájem chalupy na kratší dobu než týden, možné po dohodě.

Období mimo sezónu - ceny

(1.4.- 18.6. a 5.9.- 30.11.2021)

14 700,- Kč/OBJEKT/ TÝDEN
6 100,- Kč/OBJEKT/ VÍKEND

VELIKONOCE 2021: obsazeno

Pronájem chalupy na 3-6 nocí, po dohodě, cena na vyžádání

Úhradu za vlastní pobyt požadujeme uhradit nejpozději týden
před jeho zahájením pouze převodem na náš účet č. 115-2205130297/0100.

Slevy:
Sleva na ubytování na 8 a více nocí a pro stálé zákazníky (po dohodě)

Další informace:
• Rezervace je zákazníkovi potvrzena po uhrazení REZERVAČNÍ VRATNÉ ZÁLOHY 3000,- Kč za týdenní
pobyt (Kč 2.000,-- víkendový pobyt) převodem na účet proti vystavené zálohové faktuře (rezervační
záloha/kauce je vrácena na konci pobytu)

• Závěrečný úklid: NENÍ účtován, pokud je objekt předán uklizený. Úklidový set a vysavač k dispozici
zdarma. Možnost doobjednání kompletního úklidu chalupy za poplatek 1200,- Kč.

• El.energie: Hradí se vlastní spotřeba 4,-- Kč/kWh (Pro představu uvádíme průměrnou spotřebu za celou
chalupu a týden vč. používání sauny, zima: 450 Kč, léto: 300 Kč)

• REKREAČNÍ POPLATEK: 20 Kč/osoba/den. dle vyhlášky.
platí pouze osoby nad 18 let.

___________________________

••• V CENĚ PRONÁJMU JE ZAHRNUTO: Pronájem celého objektu s veškerým vybavením, vytápění objektu žádné příplatky za vytápění!!, spotřeba Teplé a Studené vody, až 16ks ložního prádla + osušek + ručníků ,
toaletní potřeby (toaletní papír, mýdlo), tablety do myčky, mycí prostředky, papírové ubrousky, 6

parkovacích míst, využití veškerého vybavení chalupy zdarma vč. SAUNY!! trampolíny, pískoviště, plyn.
grilu vč. PB, zahradní nábytek 16 ks, WIFI internet s pokrytím v celém objektu, zapůjčení zimních potřeb
(sáně, boby, kluzáky...)

Prosím o kontrolu Vámi poptávaného termínu v kalendáři obsazenosti.

Stravování
Stravování a vaření je možné ve vlastní kompletně vybavené kuchyni, nebo v 8 prověřených restauracích v
okruhu 50-800m od domu. 50m od chalupy je oblíbená horská hospůdka/penzion Na Staré cestě, kde je po
dohodě možné objednat, snídani i polopenzi.

