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CENY POBYTU  SE ODVÍJÍ JAK OD ZÁKLADNÍHO CENÍKU, TAK I OD PROBÍHAJÍCÍHO OBDOBÍ. 

Nejvýhodnější ceny najdete vždy na našich www stránkách (www.hotel-plaz.cz)  
v sekci REZERVACE – zadejte vámi požadované datum a objeví se vám nejaktuálnější nabídka.  

 

Ubytování cena za osobu / 1 noc     CHECK–IN 14:00 – 18:00  CHECK-OUT do 10:00 

Dospělá osoba  
 (vč. snídaně) od 600 Kč Děti do 3 let 

( bez nároku na lůžko a stravu) 
0 Kč 

Pozdní CHECK-OUT do 14:00 
(dle vytížení hotelu) 

400 Kč Děti 3 – 9 let (včetně) 70% z ceny za 
dospělou osobu 

Stravování 

Hotelová večeře 
(polévka + hl. chod + dezert) 

190 Kč Hotelová večeře děti 
(polévka + hl. chod + dezert) 

130 Kč 

Snídaně 
Neubytovaný host 120 Kč Oběd dle denního menu 

Hotelová večeře není poskytována v červenci a srpnu.  
Ubytovanému hostu bude poskytnuta sleva z denního menu a aktuálního jídelního lístku. 

Další služby cena za položku/ den 

Rekreační poplatek  15 Kč Rekreační poplatek 
(děti do 18let a senioři nad 70 let) 0 Kč 

Dobíjení elektroautomobilu 50 Kč Dobíjení elektrokol 25 Kč 

Pes malé a střední plemeno 200 Kč 

Sekt na pokoji v den příjezdu  250 Kč 

Doprava do skiareálu HOCHFICHT (zimní období)   200 Kč /osoba – nutné rezervovat 
 

Půjčovné 

Stolní tenis, míč na volejbal 
Badminton, Pétanque   50 Kč / 1 hodina Šlapadlo 200 Kč / 1 hodina 

Loďka  
150 Kč / 1 hodina 
400 Kč / 4 hodiny 
600 Kč / 8 hodin 

Loďka s motorem  
300 Kč / 1 hodina 
500 Kč / 4 hodiny 
1 000 Kč  / 8 hodin 

Jízdní kolo 
200 Kč / 4 hodiny 
350 Kč / 8 hodin  

SKIPAS  
vratná kauce 60 Kč 

ZDARMA: WI-FI  DĚTSKÁ POSTÝLKA  PARKOVÁNÍ PŘÍMO U HOTELU   

ZÁKLADNÍ CENÍK 
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STORNO PODMÍNKY 

Storno podmínky se vždy vztahují ke konkrétní sazbě. V případě rezervace přes online systém jsou 
vždy storno podmínky u sazby zobrazeny. Pokud není uvedeno jinak, tak automaticky platí pro 

sazbu standardní storno podmínky uvedeny níže v tabulce.  

STANDARDNÍ STORNO PODMÍNKY 

Do 14 dnů před příjezdem Storno ZDARMA 

14 – 8 dní před příjezdem Platba 50% z celkové ceny pobytu 

7 dní a méně před příjezdem Platba 100% z celkové ceny pobytu 

ZÁLOHA : Splatná do 10 dnů od vytvoření rezervace. Záloha činní 50% z celkové ceny pobytu. 

NEVRATNÁ CENOVÁ SAZBA – STORNO PODMÍNKY 
Tato sazba je cenově výhodnější oproti standardní cenové sazbě, ale není možné ji po vytvoření rezervace stornovat. 

Od vytvoření rezervace Platba 100% 

ZÁLOHA : Splatná do 10 dnů od vytvoření rezervace. Záloha činní 100% z celkové ceny pobytu. 

ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ BALÍČKY 

Do 14 dnů před příjezdem Storno ZDARMA 

14 – 8 dní před příjezdem Platba 50% z celkové ceny pobytu 

7 dní a méně před příjezdem Platba 100% z celkové ceny pobytu 

V případě uzavření celého skiareálu ( tedy nebude možné využít zakoupené skipasy) bude navrácena celá záloha. 
Standardní storno podmínky v tomto případě nebudou nárokovány. 

ZÁLOHA : Splatná do 10dnů od vytvoření rezervace. Záloha činní 50% z celkové ceny pobytu. 

STORNO PODMÍNKY 


