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Ceník služeb platný od 1.1.2022
Ubytování nabízíme v dřevěných chatkách se šesti a sedmi lůžky. Chatky jsou vybavené umyvadlem,
toaletou a některé mají i sprchu. Ve zděné budově s pokoji již od dvou lůžek. Pokoje mají umyvadlo,
sociální zázemí je společné.
HROMADNÉ POBYTY DĚTÍ
(školy v přírodě, školní výlety, sportovní soustředění, cyklo kurzy, branné kurzy)
Hromadné pobyty dětí delší 3 a více nocí
Cena za osobu a den
Příplatek za první neobsazené lůžko
Příplatek za každé další neobsazené lůžko
Příplatek za přistýlku

Plná penze
570,-Kč
0
150,-Kč
300,-Kč

Polopenze
500,-Kč
0
150,-Kč
250,-Kč

Tato cena je platná i pro dospělou osobu v poměru 1 dospělá osoba na 10 dětí do 15. let.
Organizované pobyty pro dospělé

Pobyty delší 3 a více nocí
Cena za osobu a den
Příplatek za první neobsazené lůžko
Příplatek za každé další neobsazené lůžko
Příplatek za přistýlku

Plná penze
650,-Kč
0
150,-Kč
300,-Kč

Polopenze
570,-Kč
0
150,-Kč
250,-Kč

U pobytů na dvě a méně nocí je jednorázový příspěvek na osobu a pobyt 50,-Kč.

V době letních prázdnin od 2.7.2022 do 27.8.202 poskytujeme ubytování pouze v turnusech, a to vždy
od soboty 16.00 hodin do soboty 10.00. Pobyt začíná vždy večeří v den příjezdu a končí snídaní v den
odjezdu. Cena za pobyt je 3950,-Kč včetně stravy 5x denně a pitného režimu.
Tato cena je platná i pro dospělou osobu v poměru 1 dospělá osoba na 10 dětí do 15. let.
Dospělá osoba cena za pobyt 4400,-Kč
Cena pronájmu sportovišť
Pronájem velké tělocvičny
Pronájem zrcadlového ( multifunkčního) sálu
Pronájem herny
Pronájem učebny vybavení školící technikou, připojením na net
Zapůjčení tatami

300,-Kč / hodina
350,-Kč / hodina
100,-Kč / hodina
200,-Kč / hodina
100,-Kč /hodina

Organizovaným skupinám, firmám, společnostem, sdružením lze poskytnout individuální smluvní ceny na
základě vzájemné dohody s ohledem na délku ubytování, počet osob, požadovaných službách.
Všechny ceny jsou konečné včetně příslušného DPH, rekreačních poplatků obci.
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Součástí ceníku je rezervační formulář, který si stáhněte z webových stránek, vyplňte a pošlete na náš
e-mail info@rekrea-jesenice.cz. O volném termínu se můžete informovat telefonicky u pana Stříbrného:
724303049.
Zasláním rezervačního formuláře vyjadřujete souhlas s

Obchodními podmínkami,
které najdete též na našich stránkách.
Po zaslání rezervačního formuláře obdržíte jeho potvrzení, čímž je vaše rezervace předběžně provedena.
Po připsání zálohy na náš účet dle obchodních podmínek je rezervace platná.
Vzhledem k nepředvídatelné změn cen, ke které může docházet během roku, je možné, že i my
budeme nuceni na tyto změny reagovat navýšením cen za pobyt v našem středisku. Toto se netýká
již potvrzených rezervací. Pro ně je cena konečná.
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