


Ceník rekreační chalupy ALBERTA 1
platný od 1.4.2019

hlavní sezóna             
(24.6. - 1.9.2019, 

13.12.-28.12. 2019,  5.1.  - 

29.3. 2020 )

3 000 Kč /1 noc/celý objekt 4 530 Kč /1 noc/celý objekt 2 400 Kč /1 noc/celý objekt  **) 3 240 Kč /1 noc/celý objekt **)

mimosezóna           
(1.4.-23.6. 2019,

1.9.-12.12.2019)

2 100 Kč /1 noc/celý objekt 3 680 Kč /1 noc/celý objekt 1 680 Kč /1 noc/celý objekt  **) 2 590 Kč /1 noc/celý objekt **)

Silvestr 
(28.12.2019 - 4.1.2020) 39 500 Kč /celý objekt*****)

 *) min. doba pronájmu 2 noci

**) celý objekt mimo apartmán "Šerák"

 ***) osoby starší 3 let

 ****)  kapacita objektu: 15 lůžek, s možností přistýlky pro 4 osoby v obývací místnosti v přízemí (kapacita celkem 19 osob)

 *****)  Při pronájmu pro méně než 7 nocí v tomto týdnu je cena za pronájem 39.500,- Kč/celkový pobyt/celý objekt

Tel.: +420-603 113 538,   +420-603 467 038                                 E-mail:  info@alberta1.cz                                                        www.alberta1.cz       

SILVESTROVSÝ DÁREK -  6 ks lahví šumivého vína Bohemia Sekt  ZDARMA

sezóna

ceny za pronájem celého objektu ****) 

cena platná při pronájmu 

min. na  7 noci *****)

cena platná při pronájmu 

méně než 7 nocí *)

cena platná při pronájmu 

méně než 7 nocí *)

ceny za pronájem celého objektu při obsazenosti do max. 10 osob ***)

cena platná při pronájmu 

min. na  7 noci

CENY ZAHRNUJÍ:
- dřevo na topení v krbu do 0,5m3/1 týden  (cena dřeva při spotřebě nad 0,5m3: 500,- Kč/0,5m3)
- volné užívání zažítkové venkovní finské sauny s ozvučením (kapacita sauny: max. 6 osob). Používaní sauny a jejího vybavení je výhradně na vlastní odpovědnost
- možnost zapůjčení postýlky a jídelní židličky pro dítě do 3 let
- volné užívání venkovní trampolíny, ping pongu, dětské houpačky a pískoviště, velkého travnatého hřiště, ruských kuželek, skluzavky, badmintonu, kulečníku, stolního fotbalu, ...
- volné využívání velké společensko-zábavní místnosti s promítacím projektorem– kapacita k sezení 20 osob možnost i pro využití např. malých rodiných a firemních akci)
- volné využívání velkého srubového altánu s krytým ohništěm (možnost opékání selete) – kapacita k sezení 40 osob (možnost i pro využití např. malých rodiných a firemních akci)
- připojení k internetu přes WiFi
- 1 sada povlečení/ 1 osoba / celý pobyt 
- prostěradlo do sauny 1 ks /1 osoba / celý pobyt 
- závěrečný úklid

CENY NEZAHRNUJÍ:
- skutečně spotřebovaná elektrická energie během pobytu.
- rekreační poplatek obci ve výši 15,- Kč/osoba/noc (platí pro osoby ve věku od 18 do 70 let)
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