- Ceník 2019 -

****

Platný od 1.ledna 2019

Camping Restaurant Bezdrev ****
Hluboká nad Vltavou
Tel.: +420 775 113 036, +420 775 113 032

web: www.campbezdrev.cz

e-mail: campingbezdrev@h-r.cz

STANY
Osoba Dítě Stan, Obytné Karavan
a
auto, (přívěs),
KARAVANY (od 15 let) (4-14 let) Párty
AUTO
ve stanu, ve stanu, stan Mikrobus

Rekr. poplatek karavanu karavanu
10,-Kč/nad 18 let

Ceny za 1 noc

95,-

Bus

Auto
Moto-

Elektřina

80,-

100,-

Karavan
BOX

připojení pro odd. parcela
karavany,
(samoobslužný
stany
s lůţk. úpravou (u stanu,
minc. automat,
(paušálně)
(i osobní) karavanu)
elektr. dle kWh)

70,- 120,- 180,-

CHATY a POKOJE - cena za chatu / 1 NOC

150,Chata

ZÁKAZ BEZ stanu,
PLEMEN karavanu
"BULL" a
„pod
kříženců širákem“

60,-

150,-

Chata

Chata

Pokoje

kuchyňka, lednička

společné
soc. zařízení

WC, umyvadlo,
lednička

spol. WC, sprchy
přímo v budově

„A“

V hlavní sezóně typ „A“ a „C“ turnusy SO-SO, 7 NOCÍ, WC, umyv., sprcha,
k ceně RP 10,-Kč/noc (nad 18 let), auto 60,-Kč/noc

100,-

Pes Osoba

„B“

„C“

„D“

Mimosezóna 1:

01.06. – 22.06.

1.100,-

800,-

900,-

800,-

850,-

Sezóna 3:

22.06. – 29.06.
29.06. – 17.08.

1.200,-

850,-

950,-

850,- 900,-

Sezóna 1:

29.6.–6.7., 6.7.-13.7., 13.7.-20.7., 20.7.27.7., 27.7.–3.8., 3.8.–10.8., 10.8.-17.8.

1.550,-

950,-

1200,-

950,- 1.000,-

Sezóna 2:

17.08. – 24.08.
24.08. – 31.08.

1.300,1.200,-

900,850,-

1.100,950,-

900,- 950,-

Sezóna 3:

850,- 900,-

Mimosezóna 2:
1.5.-1.6., 1.9.-31.10.
1.000,700,900,4L
6L
Pozn.: Mimosezóna 1 - nejsou v provozu všechny služby kempu / Mimosezóna 2 a od 31.8. v provozu pouze ubytování
Chata typ „A“ - vlastní sociální zařízení (WC, umyvadlo, sprcha), kuchyňka s dřezem bez nádobí (dop. vlastní), vařič, lednice
s mrazákem, dvě palandy dole rozšířené na lůžko a půl, šatní skříň, jídelní dřevěný stůl se židlemi. Letní teráska s okny, plastový
stůl se židlemi pro venkovní posezení se slunečníkem. V chatce je možnost použití vl. el. spotřebičů za poplatek. El. spotřebiče
(vařič, lednice, 10l bojler, el.topení) fungují na mincovní automat, dle skutečné spotřeby el. energie (dle odběru kWh).
Při nástupu do ubytovacího zařízení poţadujeme sloţit vratnou KAUCI ve výši 1.000,-Kč na případné škody. KAUCE je vratná při
ukončení pobytu a bezproblémovém předání zařízení, klíčů a zapůjčeného povlečení. Cena nezahrnuje závěrečný úklid,
každý host si ho provádí sám, úklid lze dopředu i objednat za poplatek 500,-Kč. Při nedostatečném úklidu účtujeme 500,-Kč.
Možnost zapůjčení povlečení na recepci za jednorázový poplatek 50,-Kč/set/pobyt. Lůžkoviny jsou na všech chatkách.
U stanů a karavanů je vratná kauce 200,-Kč. Za neuklizení prostoru po kempování (vč. ohniště) účtujeme 200,-Kč.

Při ubytování v CHATKÁCH / POKOJÍCH na 7 a více nocí - možnost půjčení LOĎKY na 1hodinu denně ZDARMA
Ubytování hosté - VSTUP na hlavní Pláţ, Watter Parku, Dětského koutku pro nejm. a Lanového hřiště ZDARMA
Děti do 4 let - bez nároku na služby (platí pro stany, karavany, v chatce nemají nárok na vl. lůžko při více jak 4os.) ZDARMA
SLEVA pro hosty při ubytování na 7 a více nocí, kteří předloţí účtenku (na 7 a více nocí) z LOŇSKÉ sezóny -10%
SLEVA při ubytování na 10 a více nocí (v hl. sezóně u typu A a C jsou turnusy SO-SO, tj. od 14-ti nocí)
-10%
Příplatek za ubytování a služby na 1 noc
+10%
Na ubytování lze uplatnit pouze jedno cenové zvýhodnění. PRO ZÁVAZNOU REZERVACI POŽADUJEME PŘEDEM SLOŽIT ZÁLOHU.
Objednatel je povinen nastoupit ve smluveném čase a termínu. Ubytovatel je povinen dodržet smluvený termín pouze je-li zaplacena záloha.
Objednatel může objednávku (rezervaci) BEZ SANKCÍ zrušit nebo změnit pouze písemnou formou více jak 60 dní před dnem nástupu na pobyt.
V případě zrušení či změny objednávky méně jak 60 dní před dnem nástupu mu bude účtován storno poplatek. V případě domluvy poskytujeme i
volný náhradní termín v témže roce do konce sezóny. Při předčasném ukončení již probíhajícího pobytu ze strany objednatele nevzniká ubytovateli
povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. U nezálohovaných a nezaplacených pobytů změna cen vyhrazena.

DOPORUČUJEME navštívit naši RESTAURACI přímo u hlavní pláţe s pestrou nabídkou jídel a občerstvení
a velkou letní terasou, nebo KIOSEK s rychlým občerstvením a příjemným posezením přímo u vody.

DENNÍ HOSTÉ a hosté z kempu HOCH platí na recepci při vstupu do našeho kempu DENNÍ VSTUPNÉ. Po zaplacení je
povolen VSTUP a KOUPÁNÍ POUZE na HLAVNÍ pláţi (v prostoru pod restaurací) a to max. do 20 hod. Platí ZÁKAZ VSTUPU
mezi chaty, stany, karavany a do zadní části kempu - tj. za chatami podél břehu rybníka, tato plocha u vody je vyhrazena
POUZE pro NAŠE ubytované hosty se stany a karavany. Veškerá přístupná plocha u vody patří k našemu kempu, kemp
HOCH NEMÁ ŢÁDNOU PŘÍSTUPNOU PLOCHU U VODY, proto jsou jeho hosté povinni platit na recepci kaţdý den při vstupu
do našeho kempu denní vstupné. Výše uvedené platí i pro hosty ze soukromých chat a obyvatele z okolních vesnic.

DENNÍ VSTUPNÉ

Osoba 80,-Kč (nad 15 let) Dítě 30,-Kč (0-14let)

Auto, moto 70,-Kč

Pes 60,-Kč

!!! ZÁKAZ VSTUPU SE PSY NA HLAVNÍ PLÁŢ !!! VSTUP A KOUPÁNÍ PSŮ JE POVOLEN POUZE v prostoru „za loděnicí“.
PSI POUZE NA VODÍTKU. V celém kempu platí ZÁKAZ VSTUPU PSŮ PLEMENE typu "BULL" a jejich kříţenců !!!

