
Mamutov - ceník ubytování a služeb platný od 1. října 2021 (CM 21-1)

skupina kód položka

zima léto mimo 
sezona**

minimální 
odběr poznámka

23. 12. - 
15. 3. 1. 6. - 31. 8.

16. 3. - 31. 5.

1. 9. - 22. 12.

UBYTOVÁNÍ 
JAKO 

"CHALUPA"
U1 1 noc 4 400 Kč 3 800 Kč 3 400 Kč 3 Cena nezahrnuje: P1, P2

Silvestrovský příplatek 6 000 Kč k celkové ceně pobytu.

KEMP K1 osoba nebo zvíře v kempu  130 Kč Cena nezahrnuje: P1
Kemp není k dispozici od 1. 7. - 31. 8.

ŠKOLY

Š1* polopenze (snídaně + večeře)  400 Kč  350 Kč 15
Cena zahrnuje: P1

Cena za noc + penzi.
Pokoje 29 lůžek + podsadové stany 110 lůžek.

Pro pobyty nad 30 osob nás kontaktujte a domluvíme 
se na individuální ceně! (777 792 902)
Skibus do Ski areálu Kunčice zdarma. 

Š2* plná penze (snídaně, oběd, večeře)  450 Kč  400 Kč 15

Š3* strava 5x denně (plná penze + 3 svačinky)  500 Kč  450 Kč 15

UBYTOVÁNÍ 
ZAMĚSTNANCŮ

Z1
do 10 zaměstnanců

pobyt kratší 14 nocí  220 Kč

Cena nezahrnuje: P1, P2
Praní (jedna várka): 50 Kč denní prádlo a 100 Kč 

pracovní oděvy.

Z2 pobyt delší 14 nocí  190 Kč

Z3
od 11 zaměstnanců

pobyt kratší 14 nocí  190 Kč

Z4 pobyt delší 14 nocí  170 Kč

PŘÍPLATKY
P1 místní poplatek z ubytovací kapacity  20 Kč

Cena za noc. Osvobozeni od poplatku jsou: mladší 18 
let, studenti do 26 let, důchodci nad 70 let, pracovníci 

zotavovacích akcí, osoby ZTP/P závislé na pomoci jiné 
osoby a jejich průvodci. Poplatek vám bude stržen z 

vratné kauce po vyplnění ubytovací karty.

P2 závěrečný úklid 2 500 Kč 1

SLUŽBY

S1* snídaně - jednotné jídlo  80 Kč 5 Obsahuje: čaj, pečivo + uzeniny/míchané 
vajčka/pomazánka atp.

S2* snídaně - švédské stoly  110 Kč 15

Obsahuje: pečivo (rohlíky), 2 druhy uzeniny, sýry (eidam 
a tavený), džemy (min. 1 druh), med, paštiky (min. 1 
druh), jogurty (min. 2 druhy), zelenina (min. 3 druhy), 

cereálie (cornflakes nebo chokoballs), teplé nápoje (čaj, 
kafé), studené nápoje (džus, mléko) a případně další 

pokrmy dle sezony např. pomazánka.

S3* oběd nebo večeře  130 Kč 15

S4 grill  300 Kč Zapůjčení na dobu pobytu. Včetně 1 balení grilovacích 
briket a podpalovače

S5 výčepní zařízení  300 Kč Cena za den.

S6 pivo Holba Šerák 11° světlý ležák KEG 30l: 1 500 Kč | KEG 50l: 1 900 Kč

S7 pronájem závodní kuchyně 1 500 Kč
Cena za den. S vybavením a běžným kořením, 2 myčky, 

v kuchyni lze navařit až 200 porcí. Konvektomat se 6 
zásuvy příplatek 1 000 Kč / den

CATERING, 
ŠKOLENÍ, 

TEAMBUILDING

F1 společenská místnost bez ubytování 2 000 Kč Cena za den. Kapacita až 100 osob.

F2 prezentační prostředky  500 Kč Cena za den. Flipchart včetně spotřebního materiálu, 
projektoru a ozvučení.

F3 indoor zábava 1 500 Kč Cena za den. Audio a světelná technika na diskotéky.

F4* coffee break  110 Kč 15 Obsahuje: espresso, koláček, chlebíček, minerální vodu, 
čaj

F5* opékání špekáčků  40 Kč 15 Obsahuje: 1,5 špekáčku na osobu, 3 krajíce chleba, 
hořčice, kečup, papírové podtácky, opékací vidlice

F6* studený a teplý raut  220 Kč 15 Dle individuální domluvy.

Cena zahrnuje: energie, lůžkoviny a povlečení. 
Zvířata nejsou na budově povolena bez předchozí domluvy. Velcí mazlíčci pouze v přepravní kleci nebo ve venkovním kotci. Po domluvě 300 Kč / noc. 

* Normy, jídelníček a alergeny Vám na váš požadavek zašleme e-mailem po zaplacení zálohy na ubytování.
** Pokud se kříží termín pobytu mimosezóna se sezónou léto/zima, tak se celý pobyt počítá jako by byl v období léto/zima. 

REZERVAČNÍ 
ZÁLOHY A PLATBA

REZERVACE: 50 % z ceny pobytu

Jiné po domluvěPLATBA: 100 % z ceny pobytu nejpozději 30 dní před začátkem pobytu

Vratná kauce: 4 000 Kč

STORNO
nad 30 dní před nástupem 100 % rezervační zálohy. Možné změnit termín ubytování 1x, nebo po dohodě.

do 30 dní před nástupem 100 % rezervační zálohy. Termín rezervace je možné změnit pouze ze závažných důvodů a jedině po dohodě.

CENY 
NEJČASTĚJŠÍCH 

POŠKOZENÍ

ztráta klíčů 5 000 Kč

Bude Vám případně strženo z vratné kauce.

poškození dveří od pokoje 2 500 Kč

silné znečištění (krev, 
víno, mastnota...)

1 ks lůžkoviny 300 Kč

polštář / peřina 800 Kč

matrace 2 000 Kč

kontakt: mamutov@tabormamutov.cz nebo +420 777 792 902 Ceny jsou včetně DPH, Mamutov FUN, s. r. o. 


