Ceník pronájmů sportovišť a her
duben, květen 2018
Tento ceník je platný od 1.4.2018. Pro školní akce a skupiny je možné sjednat paušální poplatek na osobu. Změny jsou
vyhrazeny a ceny se mohou v průběhu sezony měnit celkem max. o 10 %.

Venkovní bazén a brouzdaliště

Ubytovaní

Ostatní

Pozn.

ZDARMA

50 Kč/dospělý

max. 2 h

30 Kč/dítě

max. 2 h

Stolní tenis

ZDARMA

100 Kč

1 stůl/60 min.

Fotbalové hřiště

ZDARMA

200 Kč

max. 60 min.

Minigolf

20 Kč / 1 hůl

30 Kč / dospělý

max. 60 min.

10 Kč / dětská hůl

20 Kč / dítě

max. 60 min.

Plážový volejbal

80 Kč

120 Kč

60 min.

Tenisový kurt (červený)

120 Kč

200 Kč

60 min.

Multifunkční kurt (zelený)

120 Kč

200 Kč

60 min.

Sauna + prostěradlo

100 Kč

150 Kč

60 min.+záloha/klíč

Fitness – min. 2 osoby

60 Kč

100 Kč

60 min.

Billiard (automat 5 Kč/hra)

50 Kč / 1 tágo

100 Kč / 1 tágo

max. 90 min.

Petanque

50 Kč

100 Kč

max. 90 min.

Horské kolo – lze domluvit den předem

250 Kč/dospělý

250 Kč/dospělý

OP+záloha 2000 Kč

100 Kč/dítě nebo 4 h 150 Kč/dítě nebo 4 h záloha 1000 Kč
Dětské odrážedlo

30 Kč/den, 100 Kč/týden

záloha 200 Kč

Zapůjčení sportovních potřeb a her

hry 20 Kč/ks

záloha 200 Kč/ks

Dětský koutek – pod dohledem rodičů

ZDARMA

30 Kč/ks

9-21 h (dle domluvy)

Areál, venkovní bazén, sportoviště a dětský koutek slouží přednostně pro ubytované. Jejich využití je na vlastní
nebezpečí a podléhá příslušnému provoznímu řádu. Za děti zodpovídají rodiče. Využití bazénu pro ostatní je možné
pouze po předchozí domluvě na recepci a za příslušný poplatek, max. na 2 hodiny. Hlídejte si cenné věci, za jejich
ztrátu nebo poškození si nese zodpovědnost každý sám.
Pronájem kurtů je možné individuálně domluvit v době 8-21 h min. na hodinu (max. na 2 hodiny), pro hry pouze dětí
nebo basketbal lze kurt pronajmout na 30 min. za poloviční cenu. Večerní osvětlení kurtů je za příplatek 60 Kč/hod.
(do max. 22 hod.). K pronájmu kurtu je možné se osprchovat za poplatek 30 Kč/dospělý nebo 20 Kč/dítě. Tento
poplatek platí také pro využití bazénu a brouzdaliště po 16. h, pokud je volná kapacita.
V případě zájmu Vám na základě objednávky pošleme cenovou nabídku. Návštěvy a prohlídky areálu jsou možné po
předchozí domluvě na recepci. Děkujeme za Vaši návštěvu.
Drhleny v Českém ráji, www.drhleny.cz

