Ceník služeb v ATC Karvánky pro rok
2019

Sezóna :
od 23.6. do 25.8.
Mimo sezona: od 1.3. do 22.6. a od 26.8. do 29.10.
Smluvní ceny: ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH.
Hosté s vlastním zařízením (pokud není uvedeno jinak, cena je stanovena na 1 noc pobytu)
Osoba 6-15 let
Osoba nad 15 let
Umístění velkého stanu
Umístění malého stanu (tzv. A)
Umístění karavanu
Umístění obytného auta
Umístění přístřešku (vše, co není pevnou součástí stanu nebo
karavanu, např. plátěné altány)
při krátkodobém pobytu (1-3 noc)

Přípojka el. proudu
Zapůjčení redukce
Spotřeba el. energie ( při delším pobytu než 3 noci) 1 kW

40,60,50,40,70,90,40,150,- /24h
350,- vratná kauce
10,-

Chaty
Turistické se společným krbem a venkovním posezením
(Cena je uvedena za 7-nocí.V ceně ubytování je zahrnuto: řádné lůžko.Cena nezahrnuje poplatek MěÚ,
parkovné,lůžkoviny - viz společné).
Chata A č.1,2,4,7,-10,19-23 (4-lůž.)
v sezóně
2 700,(včetně společné kuchyně )
mimo sezónu
2 400,Chata A č. 3,5 (3-lůž.)
v sezóně
2 500,(včetně společné kuchyně )
mimo sezónu
2 300,Chata A č.6, 15-18 (2-lůž.)
v sezóně
2 300,(včetně společné kuchyně )
mimo sezónu
2 100,Chata A teras č. 24 (4-lůž )
v sezóně
2 700,(včetně společné kuchyně)
mimo sezónu
2 400,-

Při krátkodobém pobytu méně než 7 nocí je účtováno obsazené lůžko
v sezoně: 200,-Kč/osoba
mimo sezonu 180,-Kč /osoba
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Chaty
Rekreační-včetně krbu a venkovního posezení
(Cena je uvedena za 7-nocí, za lomítkem cena za noc při krátkodobém pobytu méně než 7 nocí.V ceně
ubytování je zahrnuto: řádné lůžko a použití venkovního posezení s krbem. Při délce pobytu 7 nocí je v
ceně parkování jednoho motorového vozidla zdarma a lůžkoviny dle počtu ubytovaných osob.
Cena nezahrnuje poplatek MěÚ, parkovné při krátkodobém pobytu - viz společné).

Chata č. 26, 2-lůžková

v sezóně
mimo sezónu
v sezóně
mimo sezónu
v sezóně
mimo sezónu
v sezóně
mimo sezónu

5 300,5 000,7 500,6 500,7 100,6 000,8 500,7 500,-

Přitápění do chaty,karavanu,stanu(24 hod.)
Příplatek za lůžkoviny při krátkodobém. pobytu (1-6 noci)

150,70,-

(vč. kuchyně s nádobím, WC a sprcha.)
Chata č. 27,28,29,31 32 (4-lůž.)
(vč. kuchyně s nádobím, WC a sprcha)
Chata č. 30 (6-lůž.)
(vč. kuchyně s nádobím, WC a sprcha)
Chata č. 33,34, 35 (4 až 5-lůžk.)
(vč. kuchyně s nádobím, WC a sprcha)
(venkovní zastřešený altán)

/ 800,/ 750,/ 1150,/ 850,/ 1150,/ 900,/ 1300,/ 1200,-

Karavan s přístřeškem (Cena je uvedena za 7-nocí, za lomítkem cena za noc při pobytu kratším
než 7 nocí .V ceně ubytování je zahrnuto: řádné lůžko , včetně využití krbu a venkovního přístřešku. Při
délce pobytu týden a více jsou již v ceně zahrnuty lůžkoviny .Cena nezahrnuje poplatek MěÚ, parkovné - viz
společné).

Karavan (2 lůžk.)
S krbem a posezením

v sezóně
mimo sezónu

3 500,- / 700,3 000,- / 600,-

Společné (pokud není uvedeno jinak, cena je stanovena na 1 noc pobytu)
Parkovné os. automobilu
Parkovné motocyklu
Parkovné motocyklu s postraním vozíkem
Parkovné mikrobusu a dodávkových vozidel
Parkovné autobusu a nákladního automobilu
Parkovné nákladní přívěsu
Poplatek městskému úřadu za rekreační pobyt osoby
Poplatek za obsazené lůžko
Poplatek za psa/kočku
Sprcha

60,30,4080,200,30,10,4,75,30,-

V případě zvýšení cen provozních režií (elektřina, voda, plyn) v průběhu roku si vyhrazujeme právo na zvýšení
cen. Ostatní ceny (půjčovné, prodej apod.) se řídí aktuálním ceníkem, který je k dispozici v recepci

Upozorňujeme na povinnost složit při ubytování vratnou kauci 500,-Kč
V sezoně je termín nástupu při týdenních turnusech
Nástup k turnusovému pobytu sobota od 14:00hod
Ukončení turnusového pobytu sobota do 10:00hod
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