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POBYT OSOB UBYTOVANÝCH V KEMPU

Cena v Kč v období

Cena v Kč v období

Uvedené ceny jsou včetně DPH za 1 noc.
1. Dítě do 3 let
2. Dítě od 3 do 12 let
3. Osoba starší 12 let
4. Domácí zvíře (kočka, pes, pohyb psa s náhubkem a vodítkem)

do 17.6.18; od 27.8.18

od 18.6.18 do 26.8.18

zdarma
30,60,40,-

zdarma
40,70
60,-

UMÍSTĚNÍ UBYTOVACÍCH PROSTŘEDKŮ A VOZIDEL OSOB UBYTOVANÝCH V KEMPU
Uvedené ceny jsou včetně DPH za 1 noc.
1. Malý stan (typizovaný pro 2 osoby)
2. Středně velký stan (typizovaný pro 3-4 osoby)
3. Velký stan (typizovaný pro 5-6 osob)
4. Vícemístný stan (typizovaný pro 7-9 osob)
5. Malý altán, stan. přístřešek (max. do velikosti stanu pro 3-4 os.)
6. Velký altán, stan. přístřešek (max. do velikosti stanu pro 7-9 os.)
7. Osobní auto (včetně auta typu PICKUP a OFF ROAD apod.)
8. Motocykl
9. Karavan, vč. přístřešku
10. Obytné auto, vč. přístřešku
11. Přívěs /vlek/ za auto
12. Přívěs /vlek/ za auto se stanem
13. Autobus, nákladní auto, maringotka
PLACENÉ SLUŽBY SPOJENÉ S UBYTOVÁNÍM
14. Použití sjezdu / spuštění 1 lodi (bez kotvení na placeném místě)
15. Elektrická přípojka (paušál za1 připojení a el. za 1.započ. den)

do 17.6.18; od 27.8.18

od 18.6.18 do 26.8.18

60,70,90,140,50,90,70,40,140,180,60,100,200,-

70,80,100,150,60,100,70,40,150,200,60,100,200,-

100,100,60,60,(paušál za el. pro 2. a každý další započ. den) 70,70,25,25,16. Použití sprchy s teplou vodou (cena 1 žetonu)
PRONÁJEM CHAT K UBYTOVÁNÍ
Uvedené ceny jsou včetně DPH na 1 noc.
Přistýlka 100,-/1 noc, chata, maring. jen na 1 noc + 150.- do 17.6.18; od 27.8.18 od 18.6.18 do 26.8.18
1. Chata třílůžková s terasou, základní vybavení
550,- (min. 2 noci)
550,- (turnus So-So)
kuchyňka společná, sociální zařízení společné

2. Chata čtyřlůžková s terasou, základní vybavení
kuchyňka společná, sociální zařízení společné

3. Maringotka čtyřlůžková, dvouprostorová s vybavením
vč. kuchyň. linky, 2 plotýn. vařiče a ledničky, soc. zař. společné

4. Pronájem el. radiátoru (paušál za 1 radiátor/1noc)
5. Přistýlka (možno umístit do chatky 3l či obyt. maringotky 4l)

(cena za pronájem chaty a pobyt max. 3 osob)
650,- (turnus So-So)
(cena za pronájem chaty a pobyt max. 4 osob)
800,- (min. 2 noci)
800,- (turnus So-So)
(cena za pronájem maringot. a pobyt max. 4 os.)

650,- (min. 2 noci)

85,100,-

85.100,-

Při pronájmu chatky/maringotky pouze na jednu noc, je k ceně za ubyt. jednotku připočten paušální poplatek 150 Kč.

REKREAČNÍ POPLATEK podle vyhlášky OÚ Hartvíkovice činí 15,- Kč za 1 osobu a 1 den
JEDNORÁZOVÝ VSTUP A VJEZD DO KEMPU
Uvedené ceny jsou včetně DPH na 1 den
Cena zahrnuje platbu za jednoráz. vstup, vč. služeb během pobytu v kempu a na pláži, dále za
jednoráz. vjezd a umístění doprav. prostředků v kempu, vč. služby spuštění lodi UKONČENÝ TENTÝŽ
KALENDÁŘNÍ DEN odchodem či odjezdem z kempu.
do 17.6.18: od 27.8.18
od 18.6.18 do 26.8.18
VSTUPNÉ na kalendářní den
(vstupné platí osoby neubytované v kempu)
1. Osoba pěší od 3 do 12 let
do 15. hodiny
15,20,po 15. hodině
10,15,2. Osoba pěší starší 12 let
do 15. hodiny
20,25,po 15. hodině
15,20,3. Osoby přepravované, vč. os. auta
do 15. hodiny
70,90,po 15. hodině
50,70,4. Osoby přepravované, vč. motocyklu do 15. hodiny
40,50,po 15. hodině
30,40,5. Domácí zvíře (kočka, pes, pohyb psa s náhubkem a vodítkem)
20,25,PARKOVNÉ na kalendářní den
(parkovné se týká vozidel osob neubytovaných v kempu)
6. Osobní auto
50,60,7. Osobní auto s přívěsem, vč. přeprav. osob, 1 loď, vč. spuštění lodi 140,160,8. Osobní auto bez přívěsu, vč. přeprav. osob 1 loď, vč. spuštění lodi 110,130,Držitel, který předloží průkaz ZTP, ZTP/P platí 60% z cen za pobyt, lůžko, jednoráz. vstup či vjezd.

PENÍZE ZA PŘEDČASNĚ UKONČENÝ POBYT SE NEVRACÍ !

