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Druh poskytované služby  Cena v Kč  Poznámka 

Chatka 3 nebo 4 lůžka bez 
umyvadla/noc – v ceně 
lednička, konvice, povlečení, 
spotřeba el. energie, 
společné sprchy a společné 
WC 

    

Obsazenost 1 osoba  400   
Obsazenost 2 osoby  700   
Obsazenost 3 osoby  800   
Obsazenost 4 osoby (pouze 4 lůžková)  900   
Děti do 5 let zdarma  0   
Poplatek za zkrácený pobyt (1-2 noci) 
/noc/chatka 

 100   

     

Chatka 3 nebo 4 lůžka 
s umyvadlem/noc – v ceně 
lednička, konvice, povlečení, 
spotřeba el. energie, 
společné sprchy a společné 
WC 

    

Obsazenost 1 osoba  480   
Obsazenost 2 osoby  780   
Obsazenost 3 osoby  880   
Obsazenost 4 osoby (pouze 4 lůžková)  980   
Děti do 5 let zdarma  0   
Poplatek za zkrácený pobyt (1-2 noci) 
/noc/chatka 

 100   
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Vlastní stan – v ceně 
společná sprcha a WC 

    

Osoba ve stanu/noc  85   
Stan/noc  60   
Děti do 5 let zdarma  0   
     

Karavan bez 
automobilu/noc – v ceně 
společná sprcha, WC  

    

Osoba v karavanu  85   
Karavan včetně spotřeby el. energie – 
vlastní kabel 

 270   

Děti do 5 let zdarma  0   
     

Obytný automobil/noc – 
v ceně společná sprcha, WC   

    

Osoba v obytném automobilu  85   
Obytný automobil včetně spotřeby el. 
energie – vlastní kabel 

 310   

Děti do 5 let zdarma  0   
     

Speciální podmínky 
    

Školní výlety, školy 
v přírodě/osoba/noc 

 155   

     

Ostatní poplatky 
    

Parkovné autobus /nákladní /noc  150   
Parkovné osobní /dodávkový 
automobil v areálu /noc 

 80   

Parkovné motocykl v areálu /noc  50   
     
Domácí mazlíčci/noc  70   
Zapůjčení přímotopu/noc  135   
Místní ubytovací poplatek/osoba/noc  15   
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Vstup do areálu – ubytovaní 
hosté neplatí, pouze 
návštěvníci koupaliště. Platí 
po celý den.  

    

Děti do 5 let zdarma  0   
Děti 6-18, studenti do 26 let a důchodci 
nad 65 let 

 30   

Ostatní  45   
     

 
Pozn. 
 Individuální podmínky či ceny schvaluje po předchozím projednání ředitel TSM. 
 Ubytovaní hosté a návštěvníci dostanou při příjezdu na recepci papírové rozlišovací 

pásky na ruku, kterými jsou povinni se při pobytu v areálu odpovědným pracovníkům 
prokázat.   

 Osvobozeni od poplatku za rekreační pobyt jsou osoby, na které se vztahuje OZV 
města Jablonné v Podještědí č. 1/2021 o místním poplatku. 

 
Tento ceník byl schválen RM Jablonné v Podještědí pod č. usnesení 49/2022 dne 09.11.2022. 
 
V Jablonném v Podještědí dne 01.11.2022 
 
 
 
Bc. Jiří Jelínek, DiS., MBA v.r. 
ředitel TSM 
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