CENIKUBYTOVANI

Bouda Vápenice se pronajmá pouze jako celý objekt
*for English please scroll down

ZIMA
›

LEDEN - BREZEN
90.000,- / 7 dní - pouze týdenní pobyty

VANOCE & SILVESTR
150.000 / 7 nocí

LETO
›

CERVENEC - SRPEN
90.000,- / 7 nocí - pouze týdenní pobyty

›

BEZNY ROK

12.500,- / 1 noc
80.000,- / 7 nocí
3 5 . 0 0 0 , - / v ík e n d ( p á - n e )

*nejsme plátci DPH

V ceně je zahrnut pronájem celé ubytovací kapacity (až 40 osob) a společných prostor Boudy,
spotřeba energií, ložní prádlo, ručníky. Široké kuchyňské vybavení, potřeby pro
mytí nádobí (jar, utěrky, tablety do myčky), základní suroviny na vaření (sůl, pepř, olej, koření).
Na baru je k dispozici automatický kávovar, pivní pípa s chlazením a základní výběr čajů.
Parkování před Boudou, dětské hřiště, trampolína, gril a posezení
.
V ceně pronájmu je zahrnut rekreační a lázeňský poplatek ve výši 21 Kč/osoba/den.
V ceně pronájmu je zahrnut poplatek za závěrečný úklid ve výši 5 000 Kč.
V ceně pronájmu je zahrnut neomezený vstup do venkovní sauny.
Domací mazlíčci jsou zpoplatněni cenou 100 Kč/noc.
Wifi je zdarma a celá bouda je nekuřácká.
Pro potvrzení rezervace prosíme o uhrazení zálohy ve výši 50 % nejpozději do sedmi
dnů od rezervace. Bankovní spojení je uvedeno na zálohové faktuře.
Doplatek prosíme uhradit 2 týdny před příjezdem, vratnou
kaucí ve výši 10 000 Kč do jednoho týdne před příjezdem.
Storno podmínky: v případě zrušení rezervace méně než 14 dní před vaším příjezdem,
propadá celá částka pronajímateli.
Pronájem boudy na svatební veselky nabízíme, cenu pronájmu na vyžádání.
Na místě nepřijímáme platební karty.
PŘÍJEZD 14:00 - 20:00 a ODJEZD do 12:00.

PRICE LIST

Bouda Vápenice is rented only as a whole object.

*if you wish to pay in Euro, please, follow current exchange rates

WINTER
JA N UA R Y - M A R C H
CZK 90 000 / 7 days - only weekly stays

CHRISTMAS & NEW YEARS
CZK 150 000 / 7 days

SUMMER
J U LY - A U G U S T
CZK 90 000 / 7 days - only weekly stays

REST OF THE YEAR

CZK 12 500 / 1 night
CZK 80 000 / 7 nights
CZK 35 000 / weekend (fri - sun)
*we are not registered VAT
The price includes the rental of the entire accommodation capacity (up to 40 people)
and common areas of the Hut as well as energy consumption, bed linen and fresh towels.
Wide range of kitchen equipment, supplies for washing dishes (jar, tea towels, dishwasher tablets),
basic ingredients for cooking (salt, pepper, oil, spices).The bar has an automatic coffee machine,
a beer tap with cooling and a basic selection of teas.
Parking is available in front of the house where is also a kids playground, trampoline,
barbecue and covered seating area.
.
The rental price includes a recreational and spa fee of CZK 21 / person / day.
The final cleaning fee of CZK 5,000 is also included in the rental price.
The rental price includes unlimited access to the outdoor sauna.
Pets are charged at additional CZK 100 / night.
Wifi is free and the whole object is non-smoking.
To confirm the reservation, please pay a deposit of 50% no later than seven
days from booking. The bank details are indicated on the advance invoice.
Please pay the remaining cost 2 weeks before arrival, refundable
deposit of CZK 10 000 up to one week before arrival.
Cancellation policy: in case of cancellation less than 14 days before your arrival,
the entire amount is forfeited to the landlord.
We also offer rental of Bouda Vápenice for wedding parties, rental price on request.
We do not accept credit cards on site.
ARRIVAL 14:00 - 20:00 and DEPARTURE until 12:00.

