ZIMNÍ BALÍČEK - sezona 2014
Dostupnost nabídky: 2. ledna - 10. dubna 2014
Cena: od 5 383 Kč / os. /pobyt
Užijte si zimní prázdniny, denně snídaně formou bufetu, krytý plavecký bazén 102m²,
lyžařský areál 800m od hotelu, desítky kilometrů dlouhé běžecké tratě.
Ubytování na 7 nocí
Snídaně denně formou bufetu
150 Kč hotelový kredit/ pro den
4 denní skipas
WiFi připojení zdarma
Volný vstup do aqua zóny (plavecký bazén 102m², podvodní masáže, klidová
zóna)
10% sleva na SPA služby
DPH
Ceny:
3. ledna - 3. února
4. února - 2. března
3. března - 10. dubna

7 690 CZK
8 990 CZK
8 990 CZK
10 114 CZK
7 690 CZK
8 990 CZK

v
v
v
v
v
v

komfortním nebo dvoulůžkovém pokoji
královském pokoji
komfortním nebo dvoulůžkovém pokoji
královském pokoji
komfortním nebo dvoulůžkovém pokoji
královském pokoji

FIRST MINUTE
30% SLEVA při objednání pobytu do 31.8.2013
20% SLEVA při objednání pobytu do 31.10.2013
Podmínkou čerpání slevy je objednání pobytu a složení zálohy ve výši 50% z ceny
pobytu.
Cena je kalkulována na 1 osobu za pobyt při obsazenosti min dvou osob v pokoji.
V případě obsazenosti pokoje jednou osobou účtujeme příplatek 50%. Hotelový kredit
můžete využít v naší restauraci, nebo pro SPA služby. Čtyřdenní skipas je určen pro
čerpání ve skiareálu Kašperské Hory (800 m od hotelu). Děti do 6 let - zdarma,
děti od 6 do 15 ti let mají nárok na 50% slevy. V ceně pro děti není zahrnut
denní kredit, ani skipas. Nabídku nelze kombinovat s jinou zvýhodněnou nabídkou,
nebo věrnostní kartou. Hotelový kredit musí být čerpán denně a nelze jej odečítat z
ceny ubytování, proplácet zpět, nebo jinak převádět. Městské poplatky nejsou
součástí ceny a budou účtovány zvlášť.

WINTER HOLIDAY season 2014

Offer valid from 2th January to 10th April
Price from 5 590 CZK per stay
Enjoy your winter holiday, daily breakfast buffet, swimming pool 102m², skiareal
Kašperské Hory (800m from hotel) and tens of kilometers of cross country trails.
7 overnights accommodation
Daily brakfast buffet
150 CZK hotel credit per night
4 day skipass
Free WiFi acces
Free entry to wellness zone (swimming pool 102m², underwater massage, quiet
zone)
10% discount for SPA service
VAT
Rate type:
3th January - 3th February
4th February - 2th March
3th March - 10th April

7 690 CZK (comfort, romantic rooms)
8 990 CZK (royal room)
8 990 CZK (comfort, romantic rooms)
10 114 CZK (royal room)
7 690 CZK (comfort, romantic rooms)
8 990 CZK (royal room)

FIRST MINUTE
30% DISCOUNT when you reserve your stay till 31.8.2013
20% DISCOUNT when you reserve your stay till 31.10.2013
The condition of the discount is to reserve a stay and pay the deposit (50% of the
price).

The rate is per person / per stay, in case of double occupancy. Single occupancy 50% extra charge. The hotel credit can be used for restaurant and SPA service. Four
day skipass is valid for skiareal Kašperské Hory (800m from the hotel). Children to
6 year are for free, from 7 to 15 year´s old have 50% of the discount. The
discount cannot be combined with any other offer and loyalty cards. The credit is
applied per day- is not valid on room rate and no cash refund. City taxes are not
included and will be extra charges.

