
112/1  (4+1L) cena za noc / chata

Chata 4 lůžka + přistýlka, koupelna s WC přímo v chatě, venkovní rozměr chaty 7,7 x 3,8 m

109/5 a 110/4 (4+1L) cena za noc / chata

Chata 4 lůžka+přistýlka (vlastní koupelna a WC v "umývárkách"), rozměr chaty 5 x 3,8 m

102/6 a 103/7 (6L) cena za noc / chata

Chata 6 lůžek (vlastní koupelna a WC v "umývárkách"), , rozměr chaty 5 x 3,8 m

111A/3 a 111B/2 (rozpůlená chata, dva vchody, 2x2L) cena za noc / chata

2L dvoulůžko, vlastní koupelna a WC v "umývárkách", rozměr 2,5 x 3,8 m

104/8 cena za noc / chata

Chata 6 lůžek (sdílená koupelna a WC v "umývárkách"), rozměr chaty 5 x 3,8 m

V kempu je dále místo pro max. 8 stanů a 2 karavany, či 10 stanů cena za noc

Vlastní malý stan pro 2-3 lidi (SPOLEČNÁ koupelna a WC v "umývárkách") 250 Kč

Vlastní velký stan pro 4-6 lidi (SPOLEČNÁ koupelna a WC v "umývárkách") 350 Kč

Vlastní karavan (SPOLEČNÁ koupelna a WC v "umývárkách") bez připojení k vodě a elektrice 400 Kč

Vlastní karavan s připojením k vodě a elektrice (SPOLEČNÁ koupelna a WC v "umývárkách") 450 Kč

Pro všechny ubytované platí:

 - při počtu 8 a více lidí je možné si objednat snídani formou rautu (cena 130,- až 160,- kč/dospělá osoba)

 - pokud chcete přijet i se psem/kočkou, či jiným zvířetem, je to možné pouze po e-mailové či telefonické dohodě. 

V případě ubytování v chatě, stanu či karavanu se platí:

 - žeton do sprchového automatu (cca 3 - 4 minuty) stojí 30,-Kč

V případě ubytování v chatě se platí:

 - Zapůjčení dětské postýlky je zdarma - za vratnou zálohu 200,- Kč/pobyt.

 - Za zvíře či více zvířat v chatě  účtujeme 100,- Kč na chatu za pobyt.

Každoročním zákazníkům poskytujeme věrnostní slevy v závislosti na délce pobytu.

V kempu se neplatí žádné další poplatky např. za auto, osoby, apod. než jsou ty zde uvedené.

 - Při pobytu do 3 nocí je účtován poplatek za závěrečný úklid 200,-Kč, tento poplatek se připočítává k záloze potřebné pro rezervaci. Při pobytu nad 3 noci je úklid 

zdarma.

 - Při pobytu do 3 nocí jsou lůžkoviny za příplatek 50,-Kč /osoba,  při pobytu na 4 a více nocí zdarma. Prostěradlo je vždy v ceně chaty (zdarma).

 - recepce kempu je otevřena od středy 12:00 do nedělního večera (jako hostinec), v úterý večer po e-mailové/telefonické dohodě.

 - k cenám za ubytování bude připočítána místní taxa "vzdušné" dle aktuálního předpisu obce Skryje (Dosud činila 10,-Kč/dospělá osoba/den.)

 - v kempu je ubytovaným k dispozici plně vybavená společná kuchyňka za jednorázový poplatek 50,- Kč za celý pobyt na chatu/stan.

 - V kempu vítáme školy a dětské oddíly a poskytujeme jim po dohodě servis i v pondělí a úterý. V pracovní dny během školního roku je hostinec pro veřejnost 

uzavřen (lze využít jako učebnu). Při vícedenních pobytech nabízíme cenově přiměřenou nabídku. (Neváhejte nás pro nabídku kontaktovat!)

 - Pro rezervaci se platí na účet záloha  50% ceny ubytování (+ 200,- kč za závěrečný úklid v případě ubytování do 3 nocí)

 - z požárních důvodů je v chatách zakázáno používat otevřený oheň, jakýkoliv vařič a elektrickou konvici ( s výjimkou vařiče chaty 112/1)

 - v kempu je zrenovovaný a nově vybavený Hostinec Na Slapnici s kamny (průměrná cena za hlavní jídlo 135 Kč)

 - Požadujete-li kemp a hostinec "jen pro svou skupinu"- tj. uzavřeno pro veřejnost, je to možné v případě úhrady ubytování v ceně 7 400,- Kč (plus níže uvedené 

poplatky) a jídlo+pití v min. výši 15 000,- Kč za den. Bujaré srazy a oslavy, jako např. svatby/narozeniny, "teambuildingy" apod. jsou ideální při pronájmu celého 

kempu, prosím kontaktujte nás i telefonicky. Vyhrazujeme si právo požádat hosty o vratnou kauci ve výši 2000,- kč/chata.

600 Kč - lednička, skříň, židle a stůl, 1x dvoulůžko (Lze ješte umístit dětskou postýlku pro batole, popř.  přistýlku), vlastní krytá  teráska 

(cca 1,2 x 3,8m), vlastní koupelna se záchodem v budově umývárek (žetonový automat)

900 Kč - lednička, skříň, židle a stůl, 2x palanda a 2x jednolůžko, možnost dětské postýlky zdarma, krytá  teráska (cca 1,2 x 3,8m), 

koupelna se záchodem v budově umývárek je SPOLEČNÁ se stanaři  (žetonový automat)

 - s výjimkou velkých skupin (min. 4 chaty) se obvykle nelze ubytovat v pondělí (V tomto případě nás vždy kontaktujte telefonem). 

1 000 Kč - lednička, skříň, židle a stůl, 2x palanda a 2x jednolůžko, možnost dětské postýlky zdarma, krytá  teráska (cca 1,2 x 3,8m), 

vlastní koupelna se záchodem v budově umývárek (žetonový automat)
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1 300 Kč - kuchyňka s teplou vodou, lednička, 1x dvoulůžko, 1x "palanda", možnost přistýlky či dětské postýlky zdarma, skříň, židle, stůl, 

koupelna se sprchovým koutem (plánuje se žetonový automat), zádveří s botníkem, vlastní slunečník a lavici před chatou.

1 000 Kč - lednička, skříň, židle a stůl, 1x dvoulůžko,  1x palanda, plus přistýlka či dětská postýlka zdarma, krytá  teráska (cca 1,2 x 

3,8m), vlastní koupelna se záchodem v budově umývárek (žetonový automat)


