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    CENÍK UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
Platný od 1.1.2018 do 31.12.2018 

 

            INDIVIDUÁLNÍ REKREACE                               
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                  * dětská porce je poskytována dítěti do 9 let 
                                      - jídelníček a pokrmy jsou připravovány     
                                        vzhledem k právě ubytovaným dětským              
                                        kolektivům    
                                      - není možnost výběru jídel z více možností 
                                      - kromě pokrmů připravených podle jídelníčku   
                                        jsou zde nabízeny i minutky, menu a ceník    
                                        jsou k nahlédnutí na místě 

                                        

 

 

                                  

 

 dítě do 2 let bez nároku na lůžko má pobyt zdarma 

 ceny ubytování jsou tvořeny součtem cen za lůžka a poplatků MěÚ Doksy dle                                   
     Vyhlášky (*mimo hlavni sezonu se vybírá poplatek ve výši 8,-Kč/osoba/den).      
     V období 1.6.-31.8. se vybírá poplatek za lůžko 4,- Kč                                                                                                                                                              
 před ubytováním je požadována vratná kauce za klíč 50,-Kč                                                              
      ložní prádlo 100,-Kč                                                                         * platí v období červenec + srpen, velké skupiny                        

 ubytovaní hosté ve stanech mají k dispozici sociální zařízení v budově E2                             mají ceny individuální                           
 všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ceny jsou platné pro skupiny větší než 20 platících osob a pobytu delším než 4 noci (všichni ubytovaní ve skupině mají 
ubytování a stravování na celý! pobyt, v případě pobytu v kratším termínu bude stanovena individuální kalkulace) 

 cena zahrnuje ubytování včetně plné penze, mateřské a základní školy mají navíc v ceně dopolední a odpolední svačinu a pitný režim 

 na každých 15 platících dětí má 1 pedagog pobyt včetně stravy zdarma (neplatí v měsících červenec,srpen a pro 1-2 denní pobyty) 

 děti pedagogů hradí pouze stravné (platí pouze pro školy v přírodě) 
 v případě 1 a 2 denních pobytů účtujeme příplatek 50,- Kč za použití ložního prádla 

 v případě bezlepkové diety účtujeme příplatek 50,- Kč/den 

 v měsících červen, červenec a srpen účtujeme poplatek obci 4,- Kč/osoba/den za každou osobu a 15,- Kč/osoba/den (1.6.-31.8.) nebo 8,- 

Kč/osoba/den (ostatní měsíce) za dospělou osobu dle Vyhlášky města Doksy (v případě změny Vás budeme informovat) 
    na základě vyplněného obj. formuláře a zaslané kalkulace Vám bude zaslána Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb, kde jsou uvedeny 

stornopodmínky a ostatní podmínky důležité k uskutečnění pobytu 

STRAVOVÁNÍ 
  Dospělý Dítě* 

SNÍDANĚ 45 Kč 30 Kč 

OBĚD 70 Kč 50 Kč 

VEČEŘE 60 Kč 45 Kč 

      

Plná penze 175 Kč 125 Kč 

Polopenze  105 Kč   75 Kč 

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH cena/den 

 Cena za jedno lůžko 170,- Kč 

Pro 1 a 2 denní pobyty se účtuje sazba za 1 
lůžko 195,- Kč 

UBYTOVÁNÍ V POKOJÍCH cena/den 

Cena za jedno lůžko (budovy typu B, C, D) 235,- Kč 

Cena za rodinný pokoj (budova A1) pro 4 

osoby (soc. zařízení, TV, kuchyňka) 1300,- Kč 

Cena za pokoj v budově A2 pro 2 osoby se 
sociálním zařízením a T V 700,- Kč 

Cena za apartmá A3 pro 4 osoby  1700,- Kč 

Pro 1 a 2 denní pobyty se účtuje sazba za  
1 lůžko (budovy typu B, C, D) 295,- Kč 

OSTATNÍ POPLATKY  cena/den 

Cena za umístění karavanu/ stanu velký/malý 100 Kč/70,- Kč/50,- Kč 

Cena za každou ubytovanou osobu ve stanu 50,- Kč 

Poplatek MěÚ Doksy( 1.6. – 31.8.) 15,- Kč /8,- Kč* 

Poplatek za umístění zvířat 30,- Kč 

Cena za neobsazené lůžko 50,- Kč 

CENY ZA CVIČÍCÍ 
PROSTORY* 

Zrcadlový sál 100,- Kč/hod 

Tělocvična velká   70,- Kč/hod 

Tělocvična D2   60,- Kč/hod 

Modrý party stan   50,-Kč/hod 

Parket jídelna II.   50,-Kč/hod 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ A SKUPINOVÉ POBYTY 
             SEZÓNA (květen, červen, červenec, srpen) 

DĚTI - MŠ (do 6 let věku) cena/den 

Ubytování v pokoji + plná penze 260,- Kč 

DĚTI - ZŠ I. stupeň (do 11 let věku) cena/den 

Ubytování v chatce + plná penze  255,- Kč 

Ubytování v pokoji + plná penze 325,- Kč 

DĚTI - ZŠ II. stupeň (do 15 let věku) cena/den 

Ubytování v chatce + plná penze 275,- Kč 

Ubytování v pokoji + plná penze 340,- Kč 

SŠ, GYMNÁZIA (od 15 let věku výše) cena/den 

Ubytování v chatce + plná penze 335,- Kč 

Ubytování v pokoji + plná penze 380,- Kč 

ŠKOLY V PŘÍRODĚ A SKUPINOVÉ POBYTY 
      MIMO SEZÓNU (duben, září, říjen, listopad) 

DĚTI - MŠ (do 6 let věku) cena/den 

Ubytování v pokoji + plná penze 250,- Kč 

DĚTI - ZŠ I. stupeň (do 11 let věku) cena/den 

Ubytování v chatce + plná penze  - 

Ubytování v pokoji + plná penze 295,- Kč 

DĚTI - ZŠ II. stupeň (do 15 let věku) cena/den 

Ubytování v chatce + plná penze - 

Ubytování v pokoji + plná penze 320,- Kč 

SŠ, GYMNÁZIA (od 15 let věku výše) cena/den 

Ubytování v chatce + plná penze - 

Ubytování v pokoji + plná penze 360,- Kč 


