ŠKOLKY
I . STUPEŇ
II. STUPEŇ
Kantoři pro základní školy
Soukromé osoby ke školám

Ubytování
180,185,195,215,215,-

Stravování
185,205,220,260,260,-

oběd
55,65,80,85,85,-

celkem
365,390,415,475,475,-

STRAVA PRO ŠKOLKY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY plná penze (snídaně, oběd, večeře), svačina 2x denně, pitný režim (platí i pro kantory)
Na každých 10 dětí 1 pedagogický dozor zdarma – závisí na délce pobytu (více jak tři dny) a počtu žáků.
Platí pouze pro základní školy a školky.

STŘEDNÍ ŠKOLA
VOŠ
HS

250,250,290,-

260,260,285,-

90,90,105,-

510,510,575,-

STRAVA PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY: plná penze (snídaně, oběd, večeře), svačina 1x denně, pitný režim
Platí pro pobyty delší jak tři dny

Výlet I. stupeň ZŠ na 2 noci

260,-

Výlet II. Stupeň ZŠ na 2 noci

260,-

Výlet střední školy 2 noci

260,-

190,- plná penze
135,- polopenze
220,- plná penze
150,- polopenze
260,- plná penze
180,- polopenze

450,
395,480,410,520,440,-

STRAVA PRO VÝLETY plná penze (snídaně, oběd, večeře) Polopenze (snídaně, večeře) Vše BEZ SVAČIN! Pitný režim v ceně.

STRAVA PRO UBYTOVANÉ:
DOSPĚLÁ PENZE
DĚTSKÁ PENZE do 12 let
Snídaně:
115,75,Oběd
110,80,Večeře:
95,70,Polopenze:
195,135,Plná penze
280,190,POKOJ S VLASTNÍM SOC. ZAŘÍZENÍM
300,- os./noc
více jak dvě osoby v pokoji, více jak jedna noc a
260,- os/noc
dítě do deseti let
350,- os./noc
dvoulůžko na více jak jednu noc
350,- os. noc
více osob v pokoji a na jednu noc
400,- os./noc
dvoulůžko na jednu noc
400- os./noc
Jednolůžko
POKOJ BEZ SOC. ZAŘÍZENÍ:
260,- os./noc
více jak dvě osoby, více jak jedna noc
220,- os/noc
dítě do deseti let
310,- os/noc
dvolůžko na více jak jednu noc
310,- os/noc
více osob na jednu noc
350,- os/noc
dvoulůžko na jednu noc
350,- os/noc
jednolůžko
Ceny nezahrnují rekreační poplatek Městu Sněžnému na Moravě 15,-kč
CHATKA:
Do šesti osob 1800,- /noc, nad 6 osob + 100,-Kč
Dvoulůžko 400,-/os.noc
ZVÍŘE:
75,-/NOC
VELKÉ SKUPINY: DLE MAJITELE PENZIONU + TÁBORY
Ubytování:
dospělý 280,děti do 12 let 240,Strava:
plná penze:
dospělý 270,-,
děti do 12 let 195,- (včetně svačin)
polopenze:
dospělý 190,děti do 12 let 140,- (včetně svačin)
(V ceně: pitný režim, svačiny pro děti 2x denně. Pro dospělé svačiny + Kč 30,-)
Storno poplatky:
2 měsíce před nástupem rekreace
Méně jak 1 měsíc před nástupem rekreace
Méně jak 14 dní před nástupem rekreace
Méně jak jeden týden před nástupem rekreace

15% z celkové částky
25%
-//50%
-//75 %
-//-

Doplatky Vaší rekreace ,vzdušný poplatek 15,-Kč městu Sněžnému, budou probíhat v místě penzionu „ recepci“ , restauraci penzionu. Při příjezdu
na ubytování prosíme předložte občanský průkaz,. Bohužel zde nemáme zařízení na placení kartou, proto budou platby hotovostní. Doplatky hrazené
fakturou, musí být uhrazeny do data splatnosti, po datu splatnosti Vám budou nabíhat4 % navíc, z celkové částky Vaší rekreace
CENY JSOU VČETNĚ DPH 15% UBYTOVÁNÍ, 15% STRAVOVÁNÍ

