KONTAKT
Plešivecká ul., 362 35 Abertamy
(+420) 734 337 887
rezervace@apartmany-plesivec.cz
IČO: 11642076
DIČ:CZ8151132759

Jsme plátci DPH!

Ceník, provozní a storno podmínky
/ceny platné od 01.01.2022 do 31.08.2022/

Období

Apartmán / noc

05.02.2022 – 19.03.2022
18.06.2022 – 17.09.2022

3.600,- Kč
2.900,- Kč

ostatní termíny

2.900,- Kč

Víkendové pobyty /od PÁ do NE/

Apartmán / víkend

hlavní sezóna
mimo sezónu

9.000,- Kč
8.000,- Kč







uvedené ceny jsou vč. 10 % DPH, zahrnují kompletní lůžkoviny, ručníky, utěrky, mycí a
čistící prostředky, spotřebu energií a závěrečný úklid (při týdenním pobytu a víkendových
pobytech); při zkráceném pobytu (min. 3 noci) nutno připočíst příplatek za úklid 1.500,- Kč
v apartmánu platí zákaz kouření
domácí zvířata nejsou povolena
parkování přímo v objektu

Ubytovací a rekreační poplatek:

20,- Kč / dosp. os. / noc

Vratná kauce:

5.000,- Kč /při nástupu na ubytování/

Ztráta klíče:

1.500,- Kč

Při závazné objednávce je záloha ve výši 50 % z celkové částky, splatná na účet ubytovatele.
Obratem sdělíme potvrzenou rezervaci. Pokud nedojde ke včasné úhradě zálohy, rezervace bude
zrušena. Doplatek ceny ubytování je splatný na účet ubytovatele nejpozději 5 dnů před zahájením
pobytu (není-li dohodnuto jinak). V případě, že nebude zbývající výše ceny ubytování uhrazena
v požadovaném termínu, je rezervace považována za zrušenou ubytovaným.
Provedením platby zálohy vyjadřuje ubytovaný souhlas se všemi platebními a provozními
podmínkami, souhlasí s ubytovacím řádem Apartmánů Plešivec a zavazuje se tyto podmínky
dodržovat.

Storno podmínky
Ubytovaný může písemně zrušit pobyt (odstoupit od smlouvy) z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání
důvodu, a to oznámením zaslaným na e-mail rezervace@apartmany-plesivec.cz.
V takovém případě je však povinen uhradit ubytovateli stornopoplatek, a to následovně:
bez storno poplatků
50 % z celkové ceny ubytování
75 % z celkové ceny ubytování
100 % z celkové ceny ubytování

pobyt zrušen do 30 dnů před příjezdem
pobyt zrušen 29 – 15 dnů před příjezdem
pobyt zrušen 14 – 3 dny před příjezdem
pobyt zrušen méně jak 3 dny před příjezdem

V případě, že se host k ubytování nedostaví ve stanovený den, jedná se o zrušení pobytu
ubytovaným.
Pokud si ubytovaný svůj pobyt z jakéhokoliv důvodu zkrátí, nemá nárok na finanční náhradu.

Check in:
Check out:

od 15:00 hod. do 18:00 hod.
do 10:00 hod.

Hlavní sezóna – preferujeme týdenní pobyty od SO do SO
05.02.2022 – 19.03.2022
18.06.2022 – 17.09.2022
Vánoce 2022
obsazeno
Silvestr 2022
obsazeno

