
Ubytování (ceny za pokoj/noc se snídaní)
Sezonní pobyt (1.4.-1.11., 20.12.-3.1.)

- jednolůžkový pokoj    820 Kč
- dvoulůžkový pokoj 1.320 Kč
- třílůžkový pokoj 1.830 Kč
- čtyřlůžkový pokoj 2.280 Kč
- suite (dvě místnosti) – 2/3/4 osoby 1.790/2.340/2.780 Kč
- přistýlka    420 Kč
- dítě sleva      80 Kč

Mimosezonní pobyt (1.11.-20.12., 3.1.-1.4.)
- jednolůžkový pokoj    700 Kč
- dvoulůžkový pokoj 1.120 Kč
- třílůžkový pokoj 1.560 Kč
- čtyřlůžkový pokoj 1.960 Kč
- suite (dvě místnosti) – 2/3/4 osoby 1.520/2.040/2.440 Kč
- přistýlka    360 Kč
- dítě sleva      70 Kč
- BALÍČEK s PLNOU PENZÍ - nejméně 5-denní pobyt s plnou penzí (s výjimkou Velikonoc)
   (osoba/dítě)    690/570 Kč/den

Stravování
- polopenze (osoba/dítě)    180/130 Kč/den
- plná penze (osoba/dítě)    310/220 Kč/den
- vánoční menu (osoba/dítě)    720/530 Kč
- silvestrovské menu (osoba/dítě) 1.300/800 Kč

Příplatek / Sleva
- pobyt ze soboty na neděli / Velikonoce (čtvrtek-pondělí)
   / Vánoce, Silvestr (23.12.-2.1.)    100 Kč /osoba/noc
- domácí mazlíček (pes, kočka, ...)    200 Kč /noc
- neobsazené lůžko na pokoji sleva    250 Kč /noc

Služby
- sauna    150 Kč/osoba/hod.
- kuželník    250 Kč/hod.
- stolní tenis zdarma
- masáže dle aktuálního ceníku
- pronájem místností (salonek, herna, vinárna, ...) dle aktuálního ceníku
- parkování pro hotelové hosty zdarma
- bazén (venkovní) pro hotelové hosty zdarma
- poštovné dle aktuálního ceníku Česká pošta, s.p.

Poznámky:
Ceny za ubytování jsou uvedeny za pokoj/noc se snídaní a jsou uvedeny vč. DPH.
- dítě 2 až 11,99 let
- dítě do 1,99 let zdarma (bez nároků na stravu a lůžko)
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