
      

               
 

 

HOTEL EDEN 
01.04. - 30.11.2016 dospělý / lůžko / noc dítě 4-15 let / lůžko / noc 

základní cena se snídaní   460 Kč 290 Kč 

+ večeře +120 Kč +90 Kč 
 

Hosté ubytovaní v hotelu Eden se stravují v hotelové restauraci, která je v přízemí hotelu.  
Snídaně jsou nabízeny formou švédských stolů. 

 

APARTMÁNY EDEN (budova B) 
01.04. - 30.11.2016 dospělý / lůžko / noc dítě 4-15 let / lůžko / noc 

základní cena se snídaní   410 Kč 250 Kč 

+ večeře +120 Kč +90 Kč 
 

Hosté ubytovaní v apartmánech Eden (v budově B) bez kuchyňky, se stravují v hotelové 
restauraci, která je v přízemí hotelu. Snídaně jsou nabízeny formou švédských stolů. 
Minimální cena za apartmán je 1 950,- Kč bez ohledu na počet ubytovaných osob.  
 

APARTMÁN EDEN (budova C) 
01.04. - 30.11.2016 základní cena se snídaní cena / noc 

apartmán 3 lůžkový 1 250 Kč 

apartmán 4 lůžkový  1 650 Kč 

apartmán 7 lůžkový  2 900 Kč 
 

Hosté ubytovaní v apartmánu Eden (v budově C) s vybavenou kuchyňkou pro vlastní stravování, 
si mohou vybrat ze tří možností ubytování.  
Cena je stanovena za celý apartmán/noc včetně snídaně. 

 

UBYTOVNA EDEN 
01.04. - 30.11.2016 dospělý / noc student 15-26 / noc dítě 4-15 / noc 

základní cena bez snídaně   160 Kč   120 Kč 110 Kč 

+ snídaně   +80 Kč   +80 Kč +60 Kč 

+ večeře +100 Kč +100 Kč +80 Kč 
 

Hosté ubytovaní na ubytovně Eden, se stravují v jídelně nebo v hotelové restauraci, bude 
upřesněno na recepci po příjezdu.  

 



 
CENÍK MASÁŽÍ 
 

- objednat masáže lze před příjezdem telefonicky nebo emailem 
- objednat masáže lze též během pobytu přímo na recepci hotelu 
- platby probíhají na recepci hotelu a v hotovosti 
- provozní doba masérny úterý + čtvrtek + sobota 15:00 – 20:00 hod. 
 

MASÁŽE 
druh masáže délka cena 

Relaxační masáž / záda a šíje 30 minut 250 Kč 

Relaxační masáž / celé tělo 60 minut   500 Kč 

Lávové kameny / záda 30 minut     300 Kč 

Lávové kameny / celé tělo 60 minut     600 Kč 

Čokoládová masáž / záda + dekolt 30 minut 300 Kč 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREÁL EDEN s.r.o. 

Karla Tomana 47/4 

500 03 Hradec Králové 

 

Provozovna: 

Ubytovací areál EDEN - Herlíkovice 

Za Řekou 370, 543 02 Vrchlabí 

telefon (+420) 499 424 609, (+420) 737 222 425 

eden@herlikovice.cz, www.eden-herlikovice.cz 
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SOUHRNNÉ INFORMACE 
 

■ stornopoplatky při zrušení závazné rezervace 

- 30 až 15 dní předem 25% z ceny objednané služby 

- 14 až 1 den předem 50% z ceny objednané služby 

- nenastoupení na pobyt 100% z ceny objednané služby 

■ uvedené ceny jsou včetně DPH 

■ uvedené ceny zahrnují obecní rekreační poplatky 

■ uvedené ceny jsou včetně: 

- bezplatného využití posilovny (klíče od posilovny se zapůjčují na recepci) 

- bezplatného využití parkoviště pro osobní vozy (čip od závory obdržíte na recepci) 

■ děti do 4 let věku zdarma - bez nároku na lůžko a stravu  

■ dětská cena (dítě 4-15) se poskytuje do 15-ti (14,99) let věku dítěte 

■ studentská cena se poskytuje od 15 do 26-ti (25,99) let věku na základě předložení 

dokladu (karta studenta, karta ISIC, potvrzení o studiu, index ap.) 

■ pes 100 Kč / noc 

■ za obsazení hotelového pokoje pouze jednou osobou na 2-lůžkovém pokoji na hotelu 

bude cena navýšena o 30% ceny běžné, pouze v případě obsazení 2-lůžkového 

bezbariérového pokoje jednou osobou nebude běžná cena za lůžko navýšena  

■ ubytovaní na hotelu nebo v apartmánech mají možnost dokoupení či objednání večeře 

(polopenze), k základní ceně si připlatí jídlo dle ceníku  

v ceně večeře není nápoj 

■ ubytovaní na ubytovně mají možnost dokoupení snídaně a večeře (polopenze), k základní 

ceně ubytování si za každé jídlo připlatí cenu dle ceníku, v ceně večeře není nápoj 

■ obědy jsou nabízeny dle individuálního výběru á la carte v hotelové restauraci 

■ platba na recepci probíhá v hotovosti v Kč nebo kreditní kartou při příjezdu 

■ pokuty v případě ztrát: 

- klíč od hotelového pokoje, vchodu či lyžárny   200 Kč 

- klíč od pokoje ubytovny     100 Kč 

- čip od závory k parkovišti      200 Kč 

 


