
Ubytování rodin a jednotlivců v roce 2020 

Ubytování (osoba a noc) 1 – 2 noclehy 3 a více noclehů 

4 a více lůžkový pokoj 390,-- Kč 370,-- Kč 

3 lůžkový pokoj 430,-- Kč 410,-- Kč 

2 lůžkový pokoj 470,-- Kč 450,-- Kč 

1 lůžkový pokoj 630,-- Kč 600,-- Kč 

apartmán ( 2  a 4 lůžkový) 390,-- Kč 370,-- Kč 

apartmán ( 2 a 3 lůžkový) 410,-- Kč 390,-- Kč 

apartmán ( 2 x 2 lůžkový) 450,-- Kč 430,-- Kč 

apartmán ( 2 x 1 lůžkový) 590,-- Kč 560,-- Kč 

apartmán = dvě ložnice se společným sociálním zařízením 

Děti do 3let bez nároku na lůžko a stravu  –  zdarma 

Poplatek za vychovaného psa malé rasy  –  150 Kč za noc 

Stravování 

 Strava dospělí 

 Snídaně rozšířená  65,-- Kč 

 Snídaně formou bufetu 100,-- Kč 

 Oběd  95,-- Kč 

 Večeře  86,-- Kč 

 Strava děti do 15 let 

 Snídaně rozšířená  60,-- Kč 

 Snídaně formou bufetu  90,-- Kč 

 Oběd  80,-- Kč 

 Večeře  72,-- Kč 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Jsme plátci DPH. 

Výše uvedené ceny nezahrnují místní poplatek z pobytu města Blanska ve výši 20,- Kč/os./den. Tento 
poplatek je účtován za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.                                                                                                                                                                                
Od poplatku jsou osvobozeny: 
a) osoby mladší 18 let                                                                                                                           
b) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona č.258/2000 Sb.          
c) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. Stupeň 
mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci. 

  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo 
ze smlouvy o poskytování  služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel 
podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů, kterým je: 

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 12000, Praha 2,  email. 
adr@coi.cz, web: adr.coi.cz   

 


