Ceník platný pro pobyty od 1.1.2022 (ceny uvedené včetně DPH)
V našem rodinném penzionu je pro Vás k dispozici 6 pokojů s vlastním sociálním
zařízením (dva třílůžkové, dva čtyřlůžkové a dva pětilůžkové pokoje), celkově 24
lůžek a 3 dětské postýlky, platí se pouze za obsazená lůžka:
Osoba a noc s polopenzí včetně DPH Kč 990,-Pro malé děti a nejedlíky je možné požádat o poloviční porce večeří, sleva Kč 50,-Příplatek za ubytování pouze na jednu noc Kč 200,-- / osobu / noc
Příplatek za ubytování pouze jedné osoby na samostatném pokoji Kč 200,-- / noc.
Rekreační a ubytovací poplatek obci Machov dle vyhlášky 1/2019 o místních
poplatcích činí Kč 20,-- za dospělou osobu a noc. Za obec vybírá ubytovatel.
Děti až do tří let bez nároku na stravu a lůžko, vždy v doprovodu alespoň jedné
dospělé osoby, je možné ubytovat za poplatek Kč 200,-- / noc
Zapůjčení dětské postýlky, včetně peřinky a povlečení Kč 100,-- / pobyt.
Pro předem domluvené akce a pro skupiny vypracujeme individuální cenové nabídky,
kde zohledníme případnou množstevní slevu, případně slevu za věrnost :o).
Vychovaní pejskové jsou u nás ubytováni pouze po předchozí domluvě, poplatek Kč
150,-- /noc. Váhový limit do 30 kg a pejsek musí být zvyklý bydlet uvnitř. Na molosy a
bouďáky nejsme vybaveni.
Pro rezervaci je nutné uhradit rezervační poplatek ve výši 50 % z ceny pobytu na
základě rezervační faktury se splatností 10 dnů.
Doplatek je splatný v den nástupu v hotovosti (platba kartou není možná z důvodu
špatného pokrytí internetem).
Storno pobytu je možné nejpozději 30 dní před nástupem, poté uhrazená záloha
propadá.
V případě zakoupení dárkového pobytového poukazu si musí obdarovaný domluvit
termín pobytu sám, podle volných ubytovacích kapacit penzionu. V případě storna
termínu pobytu ve lhůtě kratší nežli 30 dní, dárkový poukaz propadá bez náhrady.
WIFI – ZDARMA (když zrovna nestávkuje ☺)

