Pancířská 406 , 340 04 ŽELEZNÁ RUDA
IČO : 291 20 543

DIČ : CZ 291 20 543

zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26510

Ceník ubytování platný od 2019/2020
Ceny jsou uvedeny pro 1 osobu za 1 noc při pobytu na 2 noci a déle
Příplatek při ubytování na 1 noc = 30 % ceny na 1 osobu.
1.9.-24.12.
15.3.-14.6.

15.6.-31.8.

2.1.-14.3.

25.12.-1.1.

310,- Kč

350,- Kč

*1

*2

čtyřlůžkový apartmán (+přistýlka)

roční nájem

Dle individuální

s balkónem

nabídky
pokoj číslo /1,2,4,6/ /13-16/ /21-26/
třílůžkový apartmán
Dle individuální
s balkónem

320,-Kč

360,-Kč

*3

*4
nabídky

pokoj číslo /3,5,11,12/
*1 cena 600,- Kč za apartmán + 280,- Kč za každé obsazené lůžko
*2 cena 600,- Kč za apartmán + 400,- Kč za každé obsazené lůžko
*3 cena 600,- Kč za apartmán + 300,- Kč za každé obsazené lůžko
*4 cena 600,- Kč za apartmán + 420,- Kč za každé obsazené lůžko
K ceně ubytování je nutné přičíst místní poplatky (vzdušné) dle vyhlášky města Železná Ruda č.10/2010 a 12/2010
v maximální výši 17,- Kč na osobu a den věk 18-70 let, 2,- Kč na osobu a den věk ostatní osoby nebo držitelé ZTP
Sle vy:
•

Dítě do 3,99 let: Děti do dovršení věku 3,99 let, pokud nevyžadují samostatnou postel a lůžkoviny, mají ubytování bezplatné.
(zdarma zapůjčení dětské postýlky po dohodě)

•

Dítě do 10,99 let: sleva 30,- Kč z ceny ubytování za osobu a noc.

•

Přistýlka: sleva 50,- Kč z ceny ubytování za osobu a noc.

•

Pracovní pobyt: individuální cenová nabídka.

•

Školy: individuální cenová nabídka.

•

Sle va: 6-10 nocí ………………… 15 %
10 a více nocí ……………. 20 %

O statní služby:
•

zapůjčení fénu: 10 ,- Kč denně

•

zapůjčení žehličky: 50,- Kč denně

•

poplatek za psa:

•

herní prvky pro děti: zdarma

•

stolní hry: zdarma (zapůjčení na recepci)

•

PC internet - společenská místnost pro 30 osob: zdarma

120 ,- Kč denně

Změna cen vyhrazena.Všechny ceny jsou uvedeny včetně platného DPH!
Platnost ceníku od 25.12.2019

Tel.: 602 183 651

E-mail : penzion@ikoplzen.cz
www.penzionhavelka.cz

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu : 6552504001/5500

Pancířská 406 , 340 04 ŽELEZNÁ RUDA
IČO : 291 20 543

DIČ : CZ 291 20 543

zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26510

Ceny jsou uvedeny pro počet osob za 1 noc při pobytu na 2 noci a déle
Příplatek při ubytování na 1 noc = 30 % ceny na 1 osobu.
čtyřlůžkový apartmán
s balkónem

1 x osoba

2 x osoba

3 x osoba

4 x osoba

5 x osoba ( přistýlka )

880,-

1160,-

1440,-

1720,-

1950,-

310,-

620,-

930,-

1240,-

1500,-

350,-

700,-

1050,-

1400,-

1700,-

1000,-

1400,-

1800,-

2200,-

2550,-

1 x osoba

2 x osoba

3 x osoba

4 x osoba (přistýlka)

900 ,-

1200,-

1500,-

1750,-

320,-

640,-

960,-

1230,-

360,-

720,-

1080,-

1390,-

1020,-

1440,-

1860,-

2230,-

pokoj číslo /1,2,4,6/ /13-16/
/21-26/
2.1.-14.3.
ZIMNÍ SEZÓNA
1.9.-24.12.
15.3.-14.6.
MIMO SEZÓNA
15.6.-31.8.
LET NÍ SEZÓNA

25.12.-1.1.
HLAVNÍ SEZÓNA

třílůžkový apartmán
s balkónem
manželská postel
pokoj číslo /3,5,11,12/
2.1.-14.3.
ZIMNÍ SEZÓNA
1.9.-24.12.
15.3.-14.6.
MIMO SEZÓNA
15.6.-31.8.
LET NÍ SEZÓNA
25.12.-1.1.
HLAVNÍ SEZÓNA

Tel.: 602 183 651

E-mail : penzion@ikoplzen.cz
www.penzionhavelka.cz

Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu : 6552504001/5500

