
Ceník - Ubytování u Pípalů 

Pronájem  

 

Cena pronájmu celého objektu pro skupiny do 19 ubytovaných osob  

 3900 Kč/den.  

Za každou další osobu nad 19 ubytovaných hostů se k ceně pronájmu připočítává  

 200 Kč/den. 
Např.: 19 a méně ubytovaných osob – 3900,-Kč/den, 20 osob – 4100,- Kč/den, 21 osob – 

4300,- Kč/den, … 

 
Cena pronájmu zahrnuje:  

- ubytování ve 12 pokojích 

- zapůjčení lůžkovin 

- denní úklid chodeb, koupelen a záchodů 

- celodenní využití společenské místnosti 

- po domluvě i využití dataprojektoru s plátnem 

- možnost využití přilehlého hřiště (mimo čtvrtek od 15:00 do 20:00 hodin) 

- dle domluvy možnost využití přilehlého areálu dvora pro trénink psů 

- bezplatné parkování pro osobní auta před Ubytováním u Pípalů   

 

Cena pronájmu nezahrnuje:  

- poplatek za ubytování pro obec 20 Kč na osobu / den  

- pronájem kuchyně pro vlastní vaření 500 Kč / den 

- poplatek za stání karavanu 50 Kč / den 

- noc ve vlastním stanu 100 Kč / den 

- poplatek za psa na pokoji 30 Kč / den  

 

Slevy:  

- děti do 3 let bez nároků na vlastní postel zdarma 

 

Víkendové pobyty jsou od pátku do neděle (září až červen) 

- začátek pobytu je v pátek od 17 hodin 

- konec pobytu je nejpozději v neděli do 13 hodin 

Prázdninové pobyty jsou od soboty (neděle) do soboty (červenec – srpen) 

- začátek pobytu sobota či neděle od 15 hodin 

- konec pobytu sobota do 10 hodin  

Prodloužené víkendy a svátky 

- Velikonoce 1. – 5.4.2021 – pobyt na 4 noci 

- 24.8 – 28.9.2021 – pobyt na 4 noci 

- 27.10 – 31.10.2021 – pobyt na 4 noci 

 

Záloha 

- při rezervaci celého objektu 50 % z ceny pobytu 

Storno poplatky 

- při zrušení pobytu více než 30 dní před nástupem 30% z ceny pobytu 

- při zrušení pobytu více než 7 dní před nástupem 50% z ceny pobytu 

- při zrušení pobytu méně než 7 dní před nástupem 70 % z ceny pobytu 
 

Platnost od 1.1.2021 do 31.12.2021 

 


