
Ubytování 

Dvoulůžkový pokoj 

200 Kč / noc 

Čtyřlůžkový pokoj + přistýlka    

250 Kč / noc 

Malá chata - čtyři lůžka 

250 Kč / noc 

Velká chata - osm lůžek  

450 Kč / noc 

Ubytování osoba / noc 

 

100 Kč / noc 

Příklad 

Malá chata + dvě osoby = 250 Kč + 100 Kč + 100 Kč = 450 Kč 

450 Kč / noc 

 

                            Vlastní ubytovací zařízení          

Malý stan - typ do třech osob 

40 Kč / noc 

Velký stan - typ pro čtyři a více osob 

70 Kč / noc 

Obytný vozík o hmotnosti do 2000 kg 

100 Kč / noc 

Obytný vozík o hmotnosti 2001 kg a více 

130 Kč / noc 

Obytný automobil o hmotnosti do 3500 kg 

110 Kč / noc 



Obytný automobil o hmotnosti 3500 kg a více 

130 Kč / noc 

Ubytování ve vlastním zařízení osoba 

 

100 Kč / noc  

Příklad 

Malá stan+tři osoby = 40 Kč + 100 Kč + 100 Kč + 100 Kč = 340 Kč  

340 Kč / noc 

 

                 Slevy - osoba / noc dle věkových kategorií 

Dítě do 3 let (bez nároku na lůžko) 

Zdarma 

Dítě 3 - 15 let sleva 

30 % 

 

                             Příplatky 

Lůžkoviny * / 1 ks  

150 Kč / jednorázově 

Pes 

30 Kč / noc 

El. přímotopy / spuštění akumulačních kamen  

100 Kč / noc 

Zapůjčení vařiče elektro. nebo plyn 

50 Kč / noc (den) 

* Lůžkoviny se rozumí - povlečený polštář a peřina připravené k okamžitému použití. 

 

              Stravování 



Snídaně standard 

Snídaně formou bohatého rautu (švédských stolů). Šunka, salámy, slanina, paštika, různé druhy 
sýrů, snídaňové mini párky, vejce, zelenina, máslo, džemy, nutela, pečivo, sladké pečivo, ovoce, 
jogurty atp., rozpustná káva, turek, různé druhy čajů, džus. Je-li objednáno méně než snídaní, 
může tato snídaně řešena formou snídaňového menu. 

130 Kč 

Kontinentální snídaně (Táborová snídaně) 

Pečivo (rohlíky a chléb 50/50); máslo; marmeláda; domácí pomazánka  

dle aktuální nabídky (např. šunková, rybí, sýrová nebo vaječná a nebo 

paštika, může být také salám, snídaňové párky, vejce atd. ).  

Pomazánka (jeden druh) : marmeláda (jeden druh) v poměru 

 množství 2 : 1; ovocný čaj. Lze objednat pro skupiny deseti a více osob. 

85 Kč 

Polévka 

Na každý den k obědu bude v nabídce jeden druh polévky 

 dle aktuálního menu. 

28 Kč 

Hlavní jídlo 

Na každý den k obědu bude v nabídce jeden druh hlavního jídla 

 dle aktuálního menu. K hlavnímu jídlu mohou být podávány  

zeleninové saláty, oblohy, kompoty či ovoce. 

105 Kč 

Obědové menu 

Polévka, hlavní jídlo 

115 Kč 

Večeře 

Na každý den k večeři bude v nabídce jeden druh hlavního 

jídla dle aktuálního menu. K hlavnímu jídlu mohou být 

podávány zeleninové saláty, oblohy, kompoty či ovoce. 



105 Kč 

Individuální úprava jídelníčku 

Pro alergiky, vegetariány a jiné  

příplatek 30% 

Poloviční porce počítáme 

 

70% ze základní ceny 

 


