
Nad Rybníkem Hnačov - chatová osada - ceník ubytování 2021
Hlavní sezóna Vedlejší sezóna Mimo sezóna

červenec, srpen Velikonoce, květen, červen, září říjen - duben (bez Silvestra)

Chatka 2 (1 místnost, 4 lůžka(2+palanda)) chata / týden so-so chata/noc chata/noc

po renovaci 1-3 noci: x 

vybavená kuchyně (vařič, lednice, konvice, trouba), sociální zařízení (sprcha, toaleta), přímotopy, kamna 4 a více nocí: x 10% sleva 10% sleva

lůžkoviny, ručníky, utěrka, eko čistící prostředky a gel na nádobí 7 nocí - týden

Chatky 1, 3, 4 (2 pokoje, 4 lůžka (2+2)) chata / týden so-so chata/noc chata/noc

původní stav 1-3 noci: x 

vybavená mini kuchyně (vařič, lednice, konvice), sociální zařízení (sprcha, toaleta), přímotopy 4 a více nocí: x 10% sleva 10% sleva

lůžkoviny, ručníky, utěrka, eko čistící prostředky a gel na nádobí 7 nocí - týden

chata / týden so-so chata/noc pokoj/noc chata/noc pokoj/noc

původní stav 1-3 noci: x  790,00 Kč  690,00 Kč 

vybavená mini kuchyně (vařič, lednice, konvice, bez dřezu), sociální zařízení (sprcha, toaleta), přímotopy 4 a více nocí: x 10% sleva 10% sleva 10% sleva 10% sleva

lůžkoviny, ručníky, utěrka, eko čistící prostředky a gel na nádobí 7 nocí - týden

Při platbě za pokoj je chata rozdělena na 2 samostatné pokoje. 5té lůžko 300,- Kč / noc  300,00 Kč  300,00 Kč  300,00 Kč  300,00 Kč 

Ubytovaní užívají společně soc. zařízení a kuchyňku. přistýlka 250,- Kč / noc  250,00 Kč  250,00 Kč  250,00 Kč  250,00 Kč 

MD / týden so-so MD/noc

vybavená kuchyně (vařič, lednice, konvice), sociální zařízení (sprcha, toaleta), přímotopy 1-3 noci: x nevyužívá se

lůžkoviny, ručníky, utěrka, eko čistící prostředky a gel na nádobí 4 a více nocí: x 10% sleva

7 nocí - týden

přistýlka gauč 300,- Kč / noc  300,00 Kč 

Zelená RETRO chata A, B (1 pokoj, 2 lůžka + přistýlka) chata / týden so-so chata/noc

po renovaci 1-3 noci: x nevyužívá se

vybavený kuchyňský koutek (vařič, lednice, konvice), sociální zařízení (sprcha, toaleta), přímotopy 4 a více nocí: x 10% sleva

lůžkoviny, ručníky, utěrka, eko čistící prostředky a gel na nádobí 7 nocí - týden

přistýlka 350,- Kč / noc  350,00 Kč 

Hromadné akce září–červen

Nad 15 osob včetně stravování 350,- Kč/osoba/noc + stravování

Další informace najdete na druhé straně ceníku.

 2 190,00 Kč 1 790,00 Kč

15 687,00 Kč

 1 490,00 Kč  1 190,00 Kč 

10 647,00 Kč

Chaty 5, 6, 7 (2 pokoje, 5 lůžek (3+2) + 1 přistýlka – 4 lůžka v ceně + lůžko a přistýlka za doplatek) 

 1 490,00 Kč  1 190,00 Kč 

10 647,00 Kč

Mobilheim (2 pokoje, 4 lůžka (2+2) + gauč – 4 lůžka v ceně + 1 lůžko na gauči za doplatek) 

 1 690,00 Kč 

11 907,00 Kč

 1 090,00 Kč 

7 497,00 Kč



V ceně ubytování není zahrnuto:
poplatek obci: 20,- Kč/osoba od 18 let (osvobozené od poplatků: osoby mladší 18 let, držitelé průkazu ZTP/P, osoby vykonávající na území obce sezonní práce, osoby pečující o děti na zotavovací akci)

vratná kauce 2.000 Kč pro případ poškození mobilního domu či vybavení
Poplatek 500,- Kč za závěrečný úklid, pokud předáte chatu hrubě neuklizenou. 
Poplatek 250,- Kč pokud nebudete třídit odpad a budete to muset udělat za vás.
Ceny jsou smluvní. V případě dlouhodobého pronájmu nebo pronájmu více ubytovacích jednotek na dobu delší než 2 týdny zpracujeme individuální nabídku dle rozsahu požadovaných služeb.

V ceně je zahrnuto:

ložní prádlo, ručníky, utěrky, eko mycí prostředky

1x hranice palivového dřeva
dítě do 3 let bez nároku na lůžko zdarma

V hlavní sezóně přijímáme rezervace pouze na týdenní pobyty od soboty do soboty. Na kratší dobu bude možné pouze na last minute do uvolněných volných kapacit.

do 15 dnů před nástupním termínem - 100% uhrazené zálohy
15 - 30 dní před nástupním termínem - 100 % uhrazené zálohy nebo výběr náhradního termínu
nad 30 dní před nástupním termínem - 50 % uhrazené zálohy nebo výběr náhradního termínu
Na základě objednaných služeb bude klientovi vystavena zálohová faktura ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb. V případě neuhrazení zálohy v termínu je rezervace neplatná.

Platí přísný zákaz kouření ve vnitřních prostorách chat a mobilního domu. Ostatní podmínky pobytu a ceny ostatních služeb se řídí provozním řádem a ceníkem Nad Rybníkem s.r.o. 
Zákazníci se zavazují tento řád dodržovat.

Ceník je platný od 1.1.2021, změna cen vyhrazena.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.
"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Svátky v roce 2021
Velikonoce Pá – Po 2. 4. – 5. 4. 2021
Květnové svátky So, So 1. 5., 8. 5. 2021
Červenec Po, Út 5. 7., 6. 7. 2021
Září Út 28.9.2021
Říjen Čt 28.10.2021
Listopad St 17.11.2021
Vánoce Pá – Ne 24. 12. – 26. 12. 2021
Silvestr Pá, So 31.12. 2021 – 1. 1. 2022

Provozovatel: Nad Rybníkem s.r.o. Hnačov 87e, 34034, IČ: 25204513

poplatek za domácího mazlíčka, pes, kočka: 100,- Kč/noc

Rezervace na 1 noc jsou možné pouze tehdy, pokud zůstane 1 noc v kalendáři osamoceně, jinak upřednostňujeme rezervace, které jsou na 2 a více nocí.

Storno podmínky: 
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