
CENÍK – od  rek. sezóna 2018 

ubytování, poplatků a služeb 
Ceny jsou uvedeny včetně  15% DPH 

__________________________________________________________________________________________ 

A.  Víkendový a rekreační pobyt začíná ve 12 hod. dnem příjezdu a končí ve 12 hod.  druhého  

       ubytovacího dne a déle. 

B.   Jednodenní rekreační pobyt se počítá od 12 hod. dnem příjezdu do 12 hod. následujícího dne 

C.   Rekreační pobyt v chatkách začíná od 14 hod. dnem příjezdu a končí do 10 hod. dnem odjezdu 

 

Ceník                                A Kč/den    B Kč/den                                                         Kč/týden              Kč/den 

    

Dospělá osoba                       40               80 

Dítě 6-15 let                          30               60 

Stan malý (2 os.)                   55             110 

Stan velký                             65             130 

Obytný přívěs                       65             130 

Altán                                     30              60 

Nákladní přívěs                    40              80 

Osobní auto                          45              90 

Obytné auto, autobus           85            170 

Motocykl                              35              70 

Zvíře                                     40              80 

Vjezd na pláž   (pouze kemp Bor)   400/vjezd 

Sprcha                                   25             25 

Parkovné                               55             55 

Zapůjčení teplometu              100,-Kč/den 

Stánkový prodej (15 m2)        300,-Kč/den 

za každých dalších 10 m2       100,-Kč/den 

El. přípojka                           80            160    

El. přípojka paušál                 1800,-Kč/měs.          

Nájem z odběr. místa el. energ.         3,-Kč/den 

Rekreační popl. (os. 18 – 70 let)     15,-Kč/den      

Poplatek za 1 kWh  el. energie dle ceníku dodavatele 

el. energie      

kemp Trhovky: 

buňka (2 lůžka)                      2950                    500 

buňka (4 lůžka)                      3700                    600 

buňka (4 lůžka, velká)           4400                    700 

buňka (3 lůžka)                      4000                    650 

chatka (4 lůžka)                     4800                    750 

apartmán                                  xxx                 1250 

kemp Bor: 

buňka (3 lůžka)                      3000                   500 

chatka (2-4 lůžka)                   200,-Kč/lůžko/noc 

buňka (4 lůžka)                      3700                  600 

kemp Popelíky: 

buňka (2-3 lůžka)                  3000                   500 

buňka (4 lůžka, kuchyňka)    3700                   600 

chata (4-6 lůžek, kuchyňka)  6500                 1000 

chata velká (5 lůžek)              5100                  800 

chata u vody (4 lůžka)            4050                  650 

karavan                  osoba          200,-Kč/noc  

                  dítě 6-15 let          100,-Kč/noc 

 

 

Paušální poplatky : 

A/ Celosezónní pronájem rekreačního  místa                                              17700,-Kč   

     (2 dosp. osoba, 2 dítě, os. auto, obytný přívěs, altán, zvíře, rek. poplatek ve výši 4500,-Kč, zimní stání) 

     Pokud dojde k objednání tohoto paušálu musí být uhrazen jednorázově v plné výši  do  20.6.   daného roku. 

     Při neuhrazení v daném termínu bude účtováno penále ve výši 20,-Kč  za každý den po splatnosti. 

     

-    max. velikost užívané rek. plochy (os. auto, karavan, altán)                       60 m2 

-    další zábor rekreač. plochy                                                                      20,-Kč/m2/měsíc 

B/ zimní stání 1.10. – 30.4. daného roku:  

     po celou mimo sezónní dobu                                                                    12 Kč/den 

     za dlouhodobé stání (nad 14 dnů)                                                             14 Kč/den 

     za krátkodobé stání (1-14 dnů )                                                                55 Kč/den 

  

 

 

Schváleno zastupitelstvem obce Milešov dne:   27. 3. 2018  


