
CENÍK UBYTOVÁNÍ

   Chatky a pokoje
Počet 

lůžek
Typ ubytování Víkendy (2 noci) Pobyt 3 noci+*** Týdenní pobyt

Cena za 1 noc Cena za 1 noc Cena za 7 nocí

Standardní chatka č. 1 - 5 4 1 ložnice, soc. zařízení, el. topení 2 500 Kč 2 400 Kč 16 800 Kč

Bezbariérová chatka č. 6 * 3 1 ložnice, soc. zařízení, el. topení 2 300 Kč 2 200 Kč 15 400 Kč

Standardní chatka č. 7 - 13 4 1 ložnice, soc. zařízení, el. topení 2 500 Kč 2 400 Kč 16 800 Kč

Standardní chatka č. 14 - 16 5
1 ložnice, soc. zařízení,                

el. radiátor**
2 400 Kč 2 200 Kč 15 400 Kč

Standardní chatka č. 17 - 23 4
1 ložnice, soc. zařízení,                

el. radiátor**
2 200 Kč 2 000 Kč 14 000 Kč

Nadstandardní chata č. 25 - 31 4
2 ložnice, soc. zařízení, el. topení   

a krbová kamna 
3 100 Kč 2 800 Kč 19 600 Kč

Pokoj A2, A3 4
1 ložnice, soc. zařízení,                

el. radiátor**
1 950 Kč 1 800 Kč 12 600 Kč

* Chatka č. 6 (3 lůžka, možnost přistýlky 550 Kč/pobyt) a pokoje A2, A3 jsou bez úschovny kol. Pro uložení kol je možné využít samostatnou úschovnu.

** El. radiátor je v uvedených chatkách a pokojích v ceně pobytu - mimo červenec a srpen.

*** Pobyt 3 noci+ je pobyt na 3 a více nocí.

Všechny chatky a pokoje jsou vybaveny kuchyňkou s ledničkou, rychlovarnou konvicí, el. vařičem a základním nádobím.

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.

V objednávce uveďte počet ubytovaných osob a věk dětí platný ke dni zahájení pobytu.

Stravování lze objednat po příjezdu v restauraci dle aktuální nabídky, snídaně alespoň dva dny předem do 9 h. 

Kontakt na restauraci naleznete na www.restauracedrhleny.cz.

Pro školní akce a firemní pobyty pošleme na základě objednávky cenovou nabídku.

SLUŽBY PRO UBYTOVANÉ V CENĚ POBYTU
Poplatky z pobytu (15 Kč za osobu/noc pro Obec Kněžmost)

Lůžkoviny a povlečení v chatce nebo pokoji (bez povlékání a bez ručníků)

Dítě 0 - 2 roky nad kapacitu chatky - bez nároku na lůžko

Parkování u chatek (naproti recepci pro pokoje A2-A3)

Stolní tenis, fotbalové hřiště a při vhodném počasí venkovní bazén

WiFi* - internetové připojení v areálu nebo u restaurace

* Stahování většího počtu dat může být omezeno nebo zamítnuto s ohledem na další účastníky.

DALŠÍ POPLATKY
Poplatek za psa 100 Kč/noc

Přistýlka - osoba navíc, postel a lůžkoviny 550 Kč/noc, 3500 Kč/týden

Přistýlka - osoba navíc, matrace a lůžkoviny 350 Kč/noc, 2100 Kč/týden

Dospělá osoba ubytovaná v areálu (bez přistýlky) 300 Kč/noc, 1800 Kč/týden

Dítě od 3 let ubytované v areálu (bez přistýlky) 200 Kč/noc, 1200 Kč/týden

Dětská postýlka (pro děti do 3 let) - jedorázový poplatek bez lůžkovin 200 Kč

Návštěva využívající areál (bez ubytování) 100 Kč/den (dítě 50 Kč/den)

Stan nebo jiný přístřešek výjimečně - pouze po domluvě 100 Kč/den

Administrativní poplatek (faktura, zálohový list, vrácení platby) 200 Kč/ks

Změna v rezervaci 0-14 dní před pobytem, upomínka platby e-mailem 200 Kč

Polštář nebo přikrývka navíc 100 Kč/ks

Zapůjčení fénu, ručníku nebo sada povlečení navíc 100 Kč/ks

Druhý klíč od chatky nebo pokoje 50 Kč/ks

Ztráta nebo zničení klíče 300 Kč/ks

Areál Drleny s.r.o.

Čížovka 20, 294 02 Kněžmost

Sezona: duben - říjen



Ceník pronájmů sportovišť, půjčování sportovních potřeb a her, kopírování, skenování apod. je k dispozici na recepci.

Informace o pronájmu školicích místností poskytneme na vyžádání (pro skupiny minimálně 10 osob).

ZÁLOHY A ÚHRADY ZA POBYT

Pro potvrzení rezervace bude ubytovací poukaz včetně platebních údajů zaslán e-mailem.

Pro všechny účastníky platí Obchodní podmínky uvedené na stránce Rezervace na www.drhleny.cz.

Doplatek za pobyt se platí dle údajů uvedených v ubytovacím poukazu (úhrada nejpozději 7 dní před pobytem).

POZNÁMKY
   Pobyty je možné rezervovat minimálně na dvě noci.

O letních prázdninách jsou týdenní pobyty na 7 nocí (od soboty do soboty).

Pro určení platby za pobyt pro další osoby je rozhodující věk v den zahájení pobytu.

Areál včetně bazénu slouží pouze pro ubytované (návštěvy nahlaste na recepci).

Každý účastník pobytu se zavazuje k dodržování provozních řádů areálu, bazénu a všech sportovišť.

Při pozdějším příjezdu nebo dřívějším odjezdu nevzniká nárok na snížení ceny pobytu.

Při poškození majetku areálu, vybavení chat, ztrátě klíčů apod. má ubytovatel právo požadovat adekvátní náhradu.

Provozovatel neručí za výpadky vody či elektřiny způsobené vnějšími vlivy. V případě oprav nebo nečekaných 

    technických problémů trvajících déle než 48 hod. bude sjednána náhrada.

Při zásadním porušení provozního řádu nebo nočního klidu může být pobyt zrušen bez náhrady.

V případě zvýšených nákladů má provozovatel právo ceny pobytu zvýšit maximálně o 10 %. 

   Tento ceník je platný od 24. 10. 2022. Změny v ceníku jsou vyhrazeny.

Přejeme Vám příjemný pobyt.

Areál Drhleny


