CENÍK
K UBYTOV
UBYTOVÁNÍ PRO ROK 2022
Ubytování chatky
Typ chatky
Standard+ 4L
Standard 4L
Economy 4L
Economy 3L
Economy 2L
Karavan 4L

Cena/noc
1190 Kč
1090 Kč
800 Kč
600 KČ
400 Kč
600 Kč

Standard = WC, kuchyňka
Standard+ = WC, sprchový kout, kuchyňka
Economy = společné sociální zařízení

Ubytování pokoje
Typ pokoje
Standard
Economy

Cena/osoba/noc
400 Kč
350 Kč

Cena dítě do 14let/noc
280
0 Kč
250
0 Kč

Standard = wc/koupelna na patře, samostatná budova po rekonstrukci
V ceně za noc je snídaně.. (Formou bufetu se snídaně podává od 10 osob.)
Dítě do 4 let bez nároku na lůžko a snídani zdarma
zdarma.
Lůžkoviny zdarma.
Topení za příplatek 100 Kč / noc / pokoj.

Při pobytu od 4 nocí a více
ce sleva ve v
výši 10 %
Ubytování ve vlastním zařízení
zení
Stan malý (pro 1-2 osoby)
Stan velký
Karavan, obytný vůz
Osoba od 15 let
Osoba 5 -14 let
Osoba do 4 let včetně

80 Kč/noc
100 Kč/noc
150 kč/noc
80 Kč/den
50 Kč/den
Zdarma

Karavan celoročně*

Kč

*Užívání
ní služeb kempu dle smlouvy, neúčtují se poplatky za osoby a dny

Povinné příplatky
Rekreační poplatek osoba 18-70 let
Kauce
Elektřina
Parkovné auto
Parkovné motocykl
Parkovné autobus
Zvíře

17 Kč/den
300 Kč/ jednotka
5,60 Kč/ kWh
50 Kč/den
20 Kč/den
100 Kč/den
50 Kč/den

Ubytovací zařízení:
Check in: 15-19 hod
Check out: 8-10 hod
Při nástupu se skládá povinná kauce na úklid a případné poškození vybavení apod. ve výši 300,-Kč, která
je vratná po řádném předání chatky nebo pokoje (v původním stavu), a to v den odjezdu. V opačném případě je
tato částka využita na zajištění úklidu. Ubytování je rezervováno do 19:00 v den nástupu. Po tomto termínu má
provozovatel právo zrušit rezervaci v plném rozsahu. Ubytování je možné v den příjezdu od 15 do 19
hodin. Ubytovací jednotku musí rekreant opustit do 10 hodin, stanové nebo karavanové místo do 12 hodin.
Uvedené ceny jsou včetně DPH. Platit lze platební kartou. Platby dle tohoto ceníku se hradí předem po
příjezdu do autokempu - po přihlášení v recepci. Po zaplacení ubytování a služeb v kempu se v případě zrušení
pobytu finanční úhrada nevrací. Při pobytu jen na jednu noc je zaúčtován poplatek ve výši 50 Kč na osobu.

Více informací na tel. 777 044 303 nebo na kemp@kajlovec.cz

