
Ubytování u Pípalů 

 

Ceník ubytování a stravy pro školy v přírodě a tábory 

Nabízíme zvýhodněnou cenu pro skupiny. Cena zahrnuje ubytování, stravování (snídaně, 

svačina, oběd, svačina, večeře) a celodenní pitný režim.  

Dítě do 10 let od 320 Kč za dítě / den. 

Dítě od 10 do 15 let od 350 Kč za dítě / den. 

Doprovod od 415 Kč za osoba / den (bez svačin).  

- Ceny jsou platné pro skupiny 30ti a více osob, při pobytu na 4 a více nocí. 

V ceně je využití vnitřních i vnějších prostor patřících k Turistické ubytovně (společenská místnost, 
venkovní posezení, travnaté hřiště a ohniště).  

V blízkosti Turistické ubytovny je veřejně přístupné dětské a fotbalové hřiště. V obci je dále tělocvična 
Orel, kde je možnost domluvit pronájem.  

 platnost od 1.1.2021 

 

  



 

Provozní řád 

Domácí mazlíčci 

- majitel za své mazlíčky ručí a zavazuje se uhradit náklady za škody jimi způsobené 

- škody způsobené psem je majitel povinen okamžitě nahlásit a zaplatit 

- při nenahlášení škody bude naúčtován poplatek 500,- Kč za nenahlášení poškození + 

cena opravy 

- venčení psů mimo areál 

- majitelé psů jsou povinní si po psech uklízet exkrementy v areálu a okolí 

- za neuklizení exkrementů po psu v areálu je účtována pokuta 500,- Kč 

- pro psi můžete využít venkovní odkládací kotce (toto prosím, nahlašte den dopředu) 

- prosíme zakrývejte nevyužité postele  

 

Úklid 

 

- prosíme dodržujte čistotu v celém objektu 

- v případě naplnění odpadkového koše ho umístěte na chodbu, či vysypte do popelnice 

- v případě nadměrného ušpinění vybavení pokoje, bude naúčtován poplatek za úklid 

navíc  

 

Jídelna a společenská místnost 

 

- v ceně ubytování je její celodenní využití 

- využití dataprojektoru a ozvučení po domluvě 

- možnost rozložení koberce a využití hraček pro děti (lego duplo a dřevěná 

vláčkodráha) 

- před opuštění místnosti si, prosím, po sobě odneste nádobí 

 

Venkovní hřiště 

- po předchozí domluvě je pro ubytované hosty zdarma k využití mimo čtvrtek 

odpoledne 

- na venkovním hřišti platí zákaz venčení psů  

 

Areál dvora 

- předchozí domluvě je možnost využití dvora včetně některých budov  

- v areálu dvora platí zákaz venčení psů a jejich volného pohybu  

 

 

 

 

 


