
CENÍK UBYTOVÁNÍ - CHATA POD HÁJKEM – HORNÍ BRANNÁ   

 (Ceny jsou včetně energií /celý objekt, tj. 16 lůžek) 

Cena pro zákazníka  

Vánoce 2017 (min. 3 noci) 22.12.2017 – 30.12.2017    6000 Kč/noc  

Silvestr 2017  30.12. 2017 – 6.1.2018( 7 nocí)     63000 Kč/ pobyt    

Zima   sobota-sobota  ( min. 7 nocí) 6.1. 2018 – 10.3.2018   4750 Kč/noc  

Jaro (min. 2 noci)  10.3. 2018 – 30.6.2018     4250 Kč/noc  

Léto  sobota-sobota  (min. 7 noci)  30.6.2018 – 1.9.2018     4750 Kč/noc  

Podzim (min. 2 noci)   1.9.2018 – 21.12.2018     4250 Kč/noc  

Vánoce 2018 (min. 3 noci) 21.12.2018 – 29.12.2018    6000 Kč/noc  

Silvestr 2018  29.12.2018 – 5.1.2019 (7 nocí)     63000 Kč/ pobyt    

Příplatek za zkrácený pobyt (méně jak 5 nocí):       +15% 

Sleva za prodloužený pobyt   Zima, léto (14 nocí)     - 10% 

      Jaro, podzim ( 7 a více nocí)   – 20% 

Další poplatky  (klient hradí ubytovateli až při příjezdu – nejsou součástí ceny objektu) 

Přistýlka (max 4 ks)     150 Kč/přistýlku/noc 

Pes       100 Kč/1 ks/noc 

Stan na zahradě     100 Kč/1 ks/noc 

Ubytovací poplatek    5 Kč/osobu/noc 

Vratná kauce:  3500 Kč (vybíráme vždy při nástupu pobytu, vracíme při ukončení pobytu) 

 

CENÍK UBYTOVÁNÍ – PENZION POD HÁJKEM 

 

Základní cena - ubytování se snídaní - 1 osoba   - 620     Kč/noc 

Příplatky  - ubytování na 1 noc + 20%,   nástup pobytu mezi 10:00 - 14:00  - příplatek 260 
Kč/apartmán. 

Slevy - děti do 2 let - zdarma,  děti 3-10 let - 15%  



Vánoční a silvestrovský pobyt - 1200 Kč/noc (na vánoční a silvestrovský pobyt neposkytujeme žádné 
slevy - vyjma slev pro děti do 10 let) 

Pronájem celého wellness -  500 Kč/1 hod, bez ohledu na počet osob. Z bezpečnostních důvodů 
doporučujeme přítomnost minimálně 2 osob. 

Obsazení plného počtu lůžek v apartmánu - sleva 10%. 

Ubytovací poplatek - 5 Kč/dospělou osobu/noc 

 

Pronájem celého samostatně stojícího  wellness  (infrasauna, vířivka, sprcha, odpočívárna, saunová 

prostěradla) – 500 Kč/1 hodinu – bez ohledu na počet osob. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme 

přítomnost minimálně 2 osob.   (Wellness není volně přístupné, pouze po dohodě s ubytovatelem a 

na základě úhrady poplatku). 

Ostatní vybavení objektu jsou součástí ceny objektu a jsou bez omezení přístupny klientovi. 

Venkovní bazén je k dispozici od poloviny května do poloviny září   

 

Check-in (čas příjezdu):    15:00 - 20:00   (v případě, že požadujete jiný čas - nutno předem domluvit) 

Check-out (čas odjezdu):   06:00 -  10:00 

 
 
 
 


