Rekreační středisko
Drhleny v Českém ráji
areál Čižovka 20
294 02 Kněžmost

Sezona 1

Sezona 2

31. května - 15. září

duben - říjen

Typ ubytování

Kč/noc

Kč/noc

bez soc.zařízení, palandy

920 Kč

820 Kč

1 ložnice, soc. zařízení, topení

1 550 Kč

1 450 Kč

CENÍK UBYTOVÁNÍ
Cena za chatky/pokoje
Chatka č. 1 - 5

Počet
lůžek

4

Týdenní pobyty a víkendy

mimo Sezonu 1

Chatka č. 6- 16*

3-5

Chatka č. 17 - 23

4

1 ložnice, soc. zařízení

1 550 Kč

1 350 Kč

Chata č. 25 - 31

4

2 ložnice, koupelna, topení

2 050 Kč

1 950 Kč

Pokoj A2, A3

4

1 ložnice, soc. zařízení

1 250 Kč

1 120 Kč

6-13, 5 lůžek 14-16

* Chatka č. 6 je bezbariérová se 3 lůžky (bez kolárny), možnost přistýlky. Chatky č. 14-16 mají 5 lůžek (1 ložnice).

Stravování lze objednat přímo v restauraci nebo na www.restauracedrhleny.cz, snídaně alespoň den předem.
Všechny chatky jsou včetně ledničky, vařiče a od č. 6 se základním nádobím.
Částka za ubytování je stanovena podle ceny za chatu nebo pokoj za noc a ubytovacího poplatku.
Povolený počet osob v chatě nebo pokoji je podle počtu lůžek (s možností dětské postýlky pro děti do 2 let).
Za další osoby v chatě nebo areálu navíc se platí příslušný poplatek.
V přihlášce uveďte max. počet ubytovaných osob a děti včetně věku platného ke dni zahájení pobytu.
Všechny ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.
Pro školní akce, firemní skupiny a školení Vám na základě objednávky pošleme cenovou nabídku.
V ceně je povlečení a parkování auta, v areálu je pro ubytované zdarma bazén, stolní tenis, fotbalové hřiště a wi-fi.

DALŠÍ POPLATKY
Ubytovací poplatek pro Obec Kněžmost
Rekreační poplatek pro Obec Kněžmost (18 - 69 let)
Poplatek za psa
Příplatek za pobyt na 1 noc
Příplatek za pobyt kratší než týden (červenec, srpen)
Dřívější příjezd, pozdější odjezd - po předchozí domluvě
(pokud to umožňuje předchozí nebo následující rezervace)
Příplatek za osobu od 3 let nad standardní kapacitu chaty
Přistýlka - jednorázový poplatek
Přímotop (bude připočítán u chatek a pokojů bez topení v Sezoně 2)

4 Kč/os./noc za každou osobu
10 Kč/os./noc
50 Kč/noc
30 % z ubytování (firmy 50 % z ubytování)
10 % z ubytování
300 Kč za chatku nebo pokoj
150 Kč/noc
250 Kč/osoba
100 Kč/noc

SLEVY A SLUŽBY PRO UBYTOVANÉ
Dítě 0 - 2 roky* nad kapacitu chatky - bez nároku na lůžko
Dětská postýlka (k zapůjčení 3 ks s matrací) - bez lůžkovin a povlečení

ZDARMA
ZDARMA

*Pokud není předem zamluvena dětská postýlka, v ceně bude povlečení, event.antibakteriální podložka.

Parkování u chaty (naproti recepci pouze pro pokoje A1-A4)
ZDARMA
Stolní tenis a bazén v areálu (při vhodném počasí)
ZDARMA
WiFi - internetové připojení pro e-mail v areálu nebo u restaurace
ZDARMA**
Lůžkoviny a povlečení jsou v ceně na počet osob; zapůjčení ručníku nebo povlečení navíc 30 Kč/ks (sada 50 Kč).
Sezona 2 - pobyt na 3 noci a více (mimo škol) - sleva 5 % z ceny ubytování (bez stravování a dalších poplatků)
Při obsazení chaty 2 osobami - sleva 150 Kč/noc, při obsazení pouze 1 osobou - sleva 250 Kč/noc.
Pro seniory od 70 let a osoby se ZTP* - sleva 10 % z ubytování za osobu/noc.
Last minute pobyty - dle nabídky na stránce Aktuality nebo Rezervace na www.drhleny.cz.
Ceník sportovišť nebo pronájmu školicího střediska je k dispozici na vyžádání nebo na recepci.
Jednotlivé slevy se nesčítají a uplatní se nejvyšší z nich. *Sleva bude poskytnuta po předložení platného OP nebo průkazu ZTP.
** Vyšší rychlost WiFi může být nabídnuta za poplatek. Stahování většího počtu dat může být omezeno nebo zamítnuto s ohledem na další účastníky.

ZÁLOHY A ÚHRADY ZA POBYT
Záloha na pobyt činí min. 55 % z celkové ceny ubytování.
Rezervace se stává závaznou po zaplacení zálohy a potvrzení ubytovatelem.
Platbu uhraďte na č. ú. 78-6169510257/0100. Jako VS uveďte číslo vaší rezervace (bez písmena R).
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení ve tvaru např. Jan Novak (bez háčků a čárek).
Zálohy jsou splatné do 15 dnů od vytvořené rezervace, nebo dle platebních údajů, které obdržíte v rezervaci.
U last minute pobytů je záloha splatná do 1 týdne od rezervace, nebo dle předchozí dohody ke dni zahájení pobytu.
Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, pošlete nám objednávku a fakturační údaje.
Pokud potřebujete vytvořenou rezervaci změnit nebo zrušit, kontaktujte nás prosím písemně (e-mailem).
Při nezaplacení zálohy včas může být rezervace zrušena a nahrazena jiným zájemcem.

Doplatek za pobyt se platí na recepci v den příjezdu, nebo převodem na účet alespoň týden předem.
Ubytovací poukaz bude zaslán e-mailem (kopii je možné si vyžádat na recepci).
Po příjezdu se ohlaste na recepci s předložením dokladu totožnosti. Může být vybrána vratná kauce do výše 1000 Kč.
Po zaplacení kauce je stejná částka vrácena při řádném a včasném předání chaty, klíče a povlečení.
Při nedodržení uvedených podmínek může být z kauce odečten příslušný poplatek (např. za pozdní odjezd).
Obchodní a storno podmínky jsou uvedeny na www.drhleny.cz na stránce Rezervace.

POZNÁMKY
Týdenní pobyt (7 nocí): zahájení pobytu v sobotu od 15 hod., ukončení pobytu do 10 hodin.
Víkendový pobyt: zahájení v pátek od 15 hodin, ukončení v neděli do 11 hodin.
Ubytování je obvykle možné od 14 h, úklid všech chat a rozvoz povlečení probíhá bývá ukončen do 17 h.
V Sezoně 1 (o letních prázdninách) jsou upřednostňovány týdenní pobyty na 7 nocí.
Při pobytu na 6 nocí a předání chatky do 12 h může být po dohodě odečteno 300 Kč.
Po ukončení pobytu je potřeba uvolnit parkovací místo (po dohodě je možné zaparkovat u restaurace).
Areál slouží pro ubytované a po předání chaty je možné zůstat v areálu max. do 14 h.
Pro určení platby za pobyt pro další osoby je rozhodující věk v den zahájení pobytu.
Každý účastník pobytu se zavazuje k dodržování provozních řádů areálu, bazénu a všech sportovišť.
Při zásadním porušení provozního řádu nebo nočního klidu může být účastníkovi zrušen pobyt bez náhrady.
V případě předčasně ukončeného pobytu nevzniká nárok na vrácení žádných poplatků.
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.
V současné době není pronajímána chata č. 24 a pokoje A1 a A4.
Změny v ceníku jsou vyhrazeny s ohledem na ceny dodavatelů, rekonstrukce, výměny vybavení apod.
V rámci sezony mohou být ceny změněny max. o 10 %. Tento ceník je platný od 10.12.2018.
Přejeme Vám příjemný pobyt.
Drhleny v Českém ráji, areál Čížovka.

