Penzion Rosa Coeli, Dolní Kounice, Růžová 108/26
Ceník pronájmu od 1. 4. - 31. 10. 2022
Pokoj č. 1

Kč /apartmán/ noc

(6 lůžek)

červenec - září
2 noci
3 a více nocí

duben - červen, říjen
2 noci
3 a více nocí

2 900

2 300

2 700

2 100

200

200

200

200

Přistýlka navíc
(max. 5 osob)

Pokoj č. 2, 4, 5, 6

Kč /pokoj/ noc
červenec - září

(2 lůžka)

duben - červen, říjen

1-2 noci

3 a více nocí

1-2 noci

3 a více nocí

1 050

950

900

700

200

200

200

200

Přistýlka navíc
(max. 1 osoba)

Pokoj č. 3

Kč /pokoj/ noc
červenec - září
1-2 noci
3 a více nocí

(4 lůžka)

duben - červen, říjen
1-2 noci
3 a více nocí

2 100

1 900

1 800

1 400

200

200

200

200

Přistýlka navíc
(max. 2 osoby)

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
K ceně bude připočten místní poplatek z pobytu dle platné vyhlášky obce.
Příplatky
Příplatek za topení (duben a říjen) = 400,- Kč/noc/pokoj
Rezervace
Záloha 50 % ceny pobytu po
potvrzení rezervace

bankovním převodem

Doplatek

bankovním převodem 3 dny před nástupem na pobyt
v hotovosti správci při nástupu na pobyt

Storno poplatky
víc jak 14 dní před rezervovaným pobytem

14 - 8 dní před rezervovaným pobytem
7 - 2 dny před rezervovaným pobytem

10 % z ceny pobytu
30 % z ceny pobytu
50 % z ceny pobytu

Zaplacením zálohové faktury nebo hotovosti vyjadřuje zákazník souhlas s podmínkami pronájmu. Zaplacením
zálohové faktury je objednaný pobyt závazně rezervován. Doplatek je pak vyúčtován v hotovosti při nástupu na
pobyt, v den příjezdu. Pokud není záloha uhrazena v termínu splatnosti uvedeném na faktuře (nebo dohodnutém),
je tato objednávka zrušena.
Nelze ubytovat zvířata s vyjímkou vodicího psa zrakově postižené osoby.

V celém objektu platí zákaz kouření.
1.12.2021

