
CENÍK 2021 
Mimosezóna od 1. května do 30. června a od 31. srpna do 27. září 

Hlavní sezóna od 1. července do 30. srpna 
 

Místo pro stan/karavan 
  mimo sezónu hlavní sezóna 

Pronájem místa (v ceně 1 stan, 1 osoby a 1 auto) 255,- 550,- 

Cena za každou další osobu nad 3 roky 95,- 140,- 

Dítě do 3 let zdarma zdarma 

Jeden malý stan zdarma  zdarma 

Druhý a další malý stan 35,- 70,- 

Elektrická přípojka 90,- 90,- 

Domácí zvíře (kočka, pes) 50,- 70,- 

Nabídka pro cyklisty (v ceně malý stan a 1 osoba) 190,- 295,- 

Ceny jsou uvedené v českých korunách za jednu noc. 

- V ceně je zahrnuta teplá voda, použití sprch a místa na mytí nádobí.  

- V ceně je také zahrnutý rekreační poplatek obci. 

  

Chatka Letní Den 
  mimo sezónu hlavní sezóna 

Pronájem chatky (v ceně 4 osoby a 1 auto) 1 500,00 2 290,00 

Cena za každou další osobu nad 3 roky 120,00 180,00 

Dítě do 3 let zdarma zdarma 

Voda, elektřina a plyn v ceně v ceně 

Lůžkoviny a povlečení na celý pobyt (v případě potřeby) 200,00 220,00 

Ceny jsou uvedené v českých korunách za jednu noc. 

- V ceně je zahrnuta teplá voda, použití sprch a místa na mytí nádobí.  

- V ceně je také zahrnutý rekreační poplatek obci. 

- V ceně není započítaná vratná záloha 1 000,- Kč (pro případ ztráty nebo poškození vybavení), která se 

platí při příjezdu. 

Neúčtujeme poplatek za úklid (600,00 Kč), pokud opustíte ubytování při odjezdu čisté. 

V chatkách není dovoleno kouření ani přístup domácím zvířatům. 

 



Chatka 
  mimo sezónu hlavní sezóna 

Pronájem chatky (v ceně 2 osoby a 1 auto) 800,- 1 200,- 

Cena za každou další osobu nad 3 roky 120,- 180,- 

Dítě do 3 let zdarma zdarma 

Voda, elektřina a plyn v ceně v ceně 

Lůžkoviny a povlečení na celý pobyt (v případě 

potřeby) 
200,- 220,- 

Ceny jsou uvedené v českých korunách za jednu noc. 

- V ceně je zahrnuta teplá voda, použití sprch a místa na mytí nádobí.  

- V ceně je také zahrnutý rekreační poplatek obci. 

- V ceně není započítaná vratná záloha 1 000,- Kč (pro případ ztráty nebo poškození vybavení), která se platí 

při příjezdu. 

Neúčtujeme poplatek za úklid (600,00 Kč), pokud opustíte ubytování při odjezdu čisté. 

V chatkách není dovoleno kouření ani přístup domácím zvířatům. 

 

 

 

 

 

Vybavený stan 
   hlavní sezóna 

Pronájem místa (v ceně 4 osoby a 1 auto)  2 000,00 

Cena za další osobu nad 3 roky  180,00 

Dítě do 3 let  zdarma 

Lůžkoviny a povlečení na celý pobyt (v případě potřeby)  220,- 

Ceny jsou uvedené v českých korunách za jednu noc. 

- V ceně je zahrnuta teplá voda, použití sprch a místa na mytí nádobí.  

- V ceně je také zahrnutý rekreační poplatek obci. 

- V ceně není započítaná vratná záloha 1 000,- Kč (pro případ ztráty nebo poškození vybavení), která se 

platí při příjezdu. 

Neúčtujeme poplatek za úklid (600,00 Kč), pokud opustíte ubytování při odjezdu čisté. 

Ve vybavených stanech není dovoleno kouření ani přístup domácím zvířatům. 

 

  

 

Prázdninový apartmán 



  mimo sezónu hlavní sezóna 

Pronájem místa (v ceně 4 osoby a 1 auto) 2 295,- 3 500,- 

Cena za další osobu nad 3 roky 150,- 300,- 

Voda, elektřina a plyn v ceně v ceně 

Lůžkoviny a povlečení v ceně v ceně 

Ceny jsou uvedené v českých korunách za jednu noc. 

- V ceně není započítaná vratná záloha 2 000,- Kč (pro případ ztráty nebo poškození vybavení), která se 

platí při příjezdu. 

Neúčtujeme poplatek za úklid (900,00 Kč), pokud opustíte ubytování při odjezdu čisté. 

V prázdninových apartmánech není dovoleno kouření ani přístup domácím zvířatům.  

 


