
Penzion
Dospělá osoba a dítě od 12 let se snídaní na plně obsazeném pokoji _________ 800,-/noc
Dospělá osoba samostatně ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní ____________ 1000,-/noc 
Dítě 3–12 let se snídaní _______________________________________________ 500,./noc 
Dítě do 3 let bez stravy a lůžka __________________________________________ zdarma
Apartmán pro 3 osoby bez stravy______________________________________ 2600,-/noc 
Apartmán pro 4 osoby bez stravy _____________________________________ 2800,-/noc
Parkování u objektu ___________________________________________________ zdarma 

 Chatky
4 lůžková bez stravy a bez lůžkovin  ____________________________________ 800,-/noc 
2 lůžková bez stravy a bez lůžkovin  ____________________________________ 500,-/noc 
Uzamykatelný přístřešek na kola _______________________________________ 65,-/noc    
Povlečené lůžkoviny (polštář, deka) ___________________________________ 80,-/pobyt 
Parkování u chatek ___________________________________________________ zdarma 

Autocamp – stany
Stan malý pro 1–2 osoby _______________________________________________ 50,-/noc 
Stan střední pro 3–4 osoby ____________________________________________ 100,-/noc 
Stan velký nad 4 osoby _______________________________________________ 150,-/noc 
Dospělá osoba a dítě od 12 let bez stravy ve stanu __________________________ 80,-/noc
Dítě od 3 do 12 let bez stravy ve stanu ____________________________________ 35,-/noc 
Dítě do 3 let bez stravy ve stanu _________________________________________ zdarma
Automobil ___________________________________________________________ 75,-/noc 
Motocykl ____________________________________________________________ 45,-/noc 

Autocamp – karavany
Karavan včetně spotřeby el. energie ____________________________________ 250,-/noc
Dospělá osoba a dítě od 12 let bez stravy ve stanu __________________________ 80,-/noc 
Dítě od 3 do 12 let bez stravy ve stanu ____________________________________ 35,-/noc 
Dítě do 3 let bez stravy v karavanu ______________________________________ zdarma

Pes ( jiné domácí zvíře) pouze v chatce, stanu, karavanu ___________________ 150,-/noc 

Poplatek místnímu úřadu bude účtován na místě. 
Dospělá osoba ____________________________________________________ 12 Kč/noc  
Dítě ______________________________________________________________ 4 Kč/noc

Sportovní vyžití
Minigolf – 18 jamek, 1x hůl, 1x míček ___________________________________ 100,-/hod. 
Tenis – umělý povrch________________________________________________ 100,-/hod. 
Půjčení tenisové rakety _______________________________________________ 35,-/hod.  
Tenisové míčky se nepůjčují _____________________________ možno zakoupit na místě 
Kuželkové dráhy samostavěcí ____________________________________120,-/dráha/hod. 
Odbíjená, nohejbal – umělý povrch ____________________________________ 100,-/hod. 
Fitness – posilovací věž, rotopedy, veslování ____________________________ 100,-/hod. 

Na veškeré sportovní vyžití bude pro ubytované poskytnuta sleva ve výši 10 %.

Všechny ceny jsou včetně DPH.
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