- CENÍK 2015 -

Platný od 31.ledna 2015

**** C a m p i n g & R e s t a u r a n t

B E Z D RE V ****

373 41 Hluboká nad Vltavou

Tel.: +420 775 113 032, +420 775 113 036

web: www.h-r.cz
STANY

Osoba

KARAVANY ve stanu,
karavanu

Uvedené
ceny jsou
za noc

80,-

Dítě

4-12 let
ve stanu,
karavanu

50,-

e-mail: campingbezdrev@h-r.cz

Rekr. Osoba
Stan Stan Karavan Auto, Elektřina Karavan Pes
- paušálně (a
další
BOX
Poplatek Bez stanu,
malý velký Přívěs Moto
připojení pro (el. dle kWh) domácí (nad 18let) karavanu
2
do 3m
nad 3m2
„pod širákem“
Bus
karavany,stany odd.parcela zvířata)

70,-

90,-

120,-

60,-

100,-

100,-

60,-

10,-

110,-

Chata

Chata

Chata

Depandanc

V hlavní sezóně jsou ceny uvedené za chatku/noc
(typ A na 7 nocí, turnusy SO-SO)

s vlastním soc.
zařízením

se společným soc.
zařízením

se společným soc.
zařízením

se společným
soc. zařízením

Předsezóna:

01.05. – 27.06.

**290,-/os

190,-/os

----

190,-/os

Termín 1:

27.06. – 04.07.
22.08. – 29.08.
04.07. – 15.08.

1.050,-

700,-

500,-

800,-

1.450,-

850,-

750,-

950,-

1.200,-

800,-

600,-

900,-

CHATKY A DEPANDANC

Termín 4:
Termín 2:
Termín 3:

A

(15.08.-22.08.)

C

D

*(4os =265,-/os) (4os =175,-/os) (4os =125,-/os) (4os =200,-/os)

(4.7.–11.7., 11.7.-18.7., 18.7.-25.7.,
25.7.-1.8., 1.8.–8.8., 8.8.–15.8.)

15.08. – 22.08.

B

*(4os =365,-/os) (4os =215,-/os) (4os =190,-/os) (4os =240,-/os)
*(4os =300,-/os) (4os =200,-/os) (4os =150,-/os) (4os =225,-/os)
**290,-/os
190,-/os
---190,-/os

Posezóna:
29.08. – 30.09.
Pozn. *příklad přepočtu na osobu/noc dle počtu osob na chatce, **cena na osobu bez rozlišení počtu osob na chatce

V Chatě typu A je možnost použít nadstandardní vybavení – kuchyňka s dřezem bez nádobí (dop. vlastní), lednice
s mrazáčkem, teplá voda, sprcha a el. topení. El.spotřebiče (10l bojler, vařič, lednice, topení) fungují na mincovní automat, dle
skutečné spotřeby el.energie. V ceně chatky je zahrnuto komfortnější ubytování, tj. vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo,
studená voda), letní teráska a venkovní posezení se slunečníkem, s možností použití el. spotřebičů za příplatek.
Při nástupu do ubytovacího zařízení požadujeme složit vratnou zálohu ve výši 500,-CZK, do stanů a karavanů 200,-CZK,
na případné poškození zařízení a okolí. Při bezproblémovém předání je tato záloha vratná při předání a ukončení pobytu.
Za neuklizené ubytovací zařízení účtujeme 500,-CZK, za neuklizení prostoru po kempování účtujeme 200,-CZK.

Možnost zapůjčení povlečení na recepci Campu 50,-CZK/1komplet/pobyt.

Při ubytování na 7 a více nocí možnost každodenního použití loďky na 1hodinu denně
Ubytování hosté mají vstup na pláž a do Zábavního Watterparku s nafukovacími vodními atrakcemi
Děti do 4 let bez nároku na další služby
SLEVA pro hosty s účtenkou z loňské sezóny (na 7 nocí) - při ubytování na 7 a více nocí
SLEVA při ubytování na 10 a více nocí
SLEVA při platbách dopředu do 15.04. - při ubytování na 7 a více nocí, platí pro chaty typu B, C, D
Příplatek za ubytování a služby na 1 noc

Zdarma
Zdarma
Zdarma
-10%
-10%
-15%
+10%

Na ubytování lze uplatnit pouze jedno cenové zvýhodnění. Pro závaznou rezervaci požadujeme složit zálohu.

Kupující je povinen nastoupit ve smluveném čase a termínu. Prodávající je povinen dodržet smluvený termín pouze je-li zaplacena záloha.
Při předčasném ukončení pobytu nevzniká povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Při nenastoupení rekreace poskytujeme

volný náhradní termín v témže roce do konce sezóny. Zálohy jsou nevratné. U nezálohovaných a nezaplacených pobytů změna cen vyhrazena.

Stravování v naší RESTAURACI přímo u pláže, s pestrou nabídku jídel a velkou letní terasou.
Nabízíme i denní stravování: Snídaně 90,-CZK
( objednat jen na recepci)

Polopenze 190,-CZK

(pečivo, máslo, džem, čaj + 1 jídlo) (snídaně + oběd/večeře)

Plná penze 260,-CZK

(snídaně + oběd + večeře)

DENNÍ HOSTÉ mají povolen vstup na pláž a koupání pouze v prostoru pod restaurací max. do 20 hod. Platí zákaz vstupu mezi
stany, karavany, chaty a do kempu. Ceny a výše uvedené platí i pro hosty z okolních kempů, chat i obyvatel z okolních vesnic.

DENNÍ VSTUPNÉ na pláž

Osoba 70,-

Dítě 30,- (do 12let)

Auto 60,-

Moto 60,-

Pes 60,-

!!! Všichni psi mají přístup a koupání pouze v prostoru „za loděnicí“.
!!! V CELÉM KEMPU PLATÍ ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ PSŮ. PSI POUZE NA VODÍTKU !!!

