KRISTÝNA

a. s. Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Telefon sezóna: 48 514 00 91, kancelář/fax: 48 275 77 55, mobil: Dlouhá-603284571, Jarošová-603502953
e-mail: kristyna@hradek.cz , www.autocampkristyna.cz
Provozní doba recepce: V+IX 8.00-17.00, VI 7.00-19.00, VII+VIII 7.00-21.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Ceník chat platný v rekreačním areálu Kristýna pro rok 2017
1.

číslo chaty 1 – 10

cena za chatu:

940,-Kč/noc

Jednopokojová, čtyřlůžková chata, která se nachází v blízkosti penzionu, ve vzdálenosti 25 – 50m od jezera.
Chata má WC, kuchyňku s teplou a studenou vodou. Je vybavena vařičem, lednicí a nádobím.
Vybavení: 1x palanda, 2x válenda, 1x vestavěná police, regál, skříňka, stůl + 4 židle, venkovní lavička

2.

číslo chaty 11 + 12

cena za chatu: 1 450,-Kč/noc

Dvoupokojová, pětilůžková chata, která se nachází uprostřed areálu asi 60m od jezera.
Chata má WC, sprchu, kuchyňskou linku s teplou a studenou vodou, lednici, varnou konev, vařič a nádobí.
Vybavení: 1x palanda, 2 x válenda, 1x sedací souprava, 1x skříň, 1x skříňka, stůl + 4 židle, věšáková stěna, venkovní lavice

3.

číslo chaty 13

cena za chatu: 1 350,- Kč/noc

Dvoupokojová, čtyřlůžková chata se zastřešenou terasou s venkovním posezením asi 60m od jezera
Chata má WC, sprchu, kuchyňskou linku s teplou a studenou vodou, lednici, varnou konev, vařič a nádobí.
Vybavení: 4 x válenda, 1 x skříň, 2 x skříňka, rozkládací křeslo, stolek, stůl + 4 židle

4.

číslo chaty 14 – 20

cena za chatu:

840,-Kč/noc

Jednopokojová, čtyřlůžková chata s předsíňkou, po celkové rekonstrukci, ve vzdálenosti asi 100m od jezera.
Chata má WC, kuchyňku s pitnou vodou, vařičem, lednicí a nádobím.
Vybavení: 1 x palanda, 2 x válenda, 1x skříň, stůl + 4 židle, venkovní lavice

5.

číslo chaty 21

cena za chatu: 1 450,-Kč/noc

Dvoupokojová, pětilůžková chata s terasou, která se nachází v březovém hájku asi 100m od jezera.
Chata má WC, sprchu, kuchyňskou linku s teplou a studenou vodou, lednici, varnou konev, vařič a nádobí.
Vybavení: 2 x palanda, 1 x válenda, 1x skříň, 1x skříňka, stůl + 4 židle, venkovní lavice

6.

číslo chaty 22 – 31

cena za chatu:

940,-Kč/noc

Jednopokojová, čtyřlůžková chata, která se nachází v březovém hájku asi 100m od jezera.
Chata má WC, kuchyňku s teplou a studenou vodou. Je vybavena vařičem, lednicí a nádobím.
Vybavení: 1x palanda, 2 x válenda, 1x vestavěná police, stůl + 4 židle, venkovní lavička

7.

číslo chaty 32 – 33

cena za chatu:

740,-Kč/noc

Jednopokojová, čtyřlůžková chata, která se nachází v blízkosti penzionu asi 50m od jezera
Chata je bez sociálního zařízení, vody a nádobí
Vybavení: 1x palanda, 2 x válenda, 1x skříň, stůl + 4 židle, lednice, vařič, věšáková stěna

8.

číslo chaty 34 -41

cena za chatu:

420,-Kč/noc

Jednopokojová dvoulůžková chata, která se nachází asi 40 m od jezera.
Chata je bez sociálního zařízení, vody a nádobí
Vybavení: 1x palanda, 1x skříň, stůl + 2 židle, lednice, vařič, věšáková stěna

9.

číslo chaty 42

cena za chatu: 1 450,-Kč/noc

Dvoupokojová, čtyřlůžková chata s terasou, samostatně situovaná a oplocená asi 30m od jezera.
Chata má WC, sprchu, kuchyňskou linku s teplou a studenou vodou, lednici, varnou konev, vařič a nádobí.
Vybavení: 3 x válenda, rozkládací sedací souprava, 1x skříň, 1x skříňka, stůl + 4 židle, venkovní lavice

10.

číslo chaty 43

cena za chatu: 1 450,-Kč/noc

Dvoupokojová čtyřlůžková chata s terasou, která se nachází na vyvýšené plošině přímo nad břehem jezera.
Chata má WC, sprchu, kuchyňskou linku s teplou a studenou vodou, lednici, varnou konev, vařič a nádobí.
Vybavení: 2 x válenda, 1 x palanda, 1x skříň, 1x skříňka, stůl + 4 židle, venkovní lavička + stůl, věšáková stěna

11.

číslo chaty 44 – 65

cena za chatu: 1 350,-Kč/noc

Dvoupokojová pětilůžková chata s terasou, která leží asi 100m od jezera.
Chata má WC, sprchu, kuchyňskou linku s teplou a studenou vodou, lednici, varnou konev, vařič a nádobí.
Vybavení: 1x palanda, 1x letiště, 1x postel, stůl + 4 židle, skříň, skříňka, venkovní lavice
12.

Chata pro ubytování 10ti osob

cena za chatu: 1 800,-Kč

Vybavení: WC, sprcha na žetony, kuchyňka, lednice, mikrovlnná trouba, varná konev, sporák, krb, úložné skříňky,
10 rozkládacích postelí, stoly a 10 židlí

Zapůjčení přímotopů:
75,-Kč/noc
Poplatek za zapůjčení lůžkovin:
60,-Kč/ks/celý pobyt
Popl. za každou další osobu nad stanovený počet lůžek na chatě 70,-Kč/noc
Sleva v měsících květnu a září 30% z ceny chaty
50% z ceny chaty při objednávce týdenní rekreace
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny chaty jsou vybaveny zásuvkami na el. energii. Cena zahrnuje el.energii + parkování 1 automobilu u chaty.
Cena nezahrnuje poplatek MÚ - z lůžka
4,-Kč/noc /platí všechny osoby na chatách/
z rekreace 8,-Kč/noc /platí osoby od 18ti do 70ti let – mimo os.ZTP/
Rekreační pobyt začíná dnem příjezdu od 15.00 hod. a končí dnem odjezdu do 10.00 hod.
Rekreant je povinen chatu a její okolí v den odjezdu řádně uklidit a předat spolu se zapůjčenými lůžkovinami pracovníku recepce.

Kauce na každou chatu je 500,-Kč. Kauce je vratná při odjezdu a řádném předání chaty.
Cena je včetně DPH a je smluvní. Nezahrnuje pojištění, úklid chat a stanových ploch.

KRISTÝNA

a. s. Žitavská 745, 463 34 Hrádek nad Nisou

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bankovní spojení: Česká spořitelna – č.ú. 0982041329/0800, IČ: 445 686 57, DIČ: CZ445 686 57
Telefon sezóna: 48514 00 91, kancelář/fax: 48275 77 55, mobil: 603284571, 603502953
e-mail: kristyna@hradek.cz , www.autocamkristyna.cz
Dodavatel je zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L. v odd.B, vložka 203
Provozní doba recepce: V+IX 8.00-17.00, VI 7.00-19.00, VII+VIII 7.00-21.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceník pro rok 2017
platný pro stany a karavany
Stan 1-2 osoby
Stan 3 a více osob
Přístřešek ke karavanu nebo stanu
Párty stan nad 10m2

80,-Kč/noc
100,-Kč/noc
50,-Kč/noc
100,-Kč/noc

Obytný – přívěs
Obytný automobil
/bez elektrické přípojky/

120,-Kč/noc
150,-Kč/noc

Osobní automobil, motorka
Dodávkový automobil, mikrobus
Autobus a vozidla větších rozm.
Přívěsný vozík

60,-Kč/noc
80,-Kč/noc
200,-Kč/noc
50,-Kč/noc

Přípojka el.energie

75,-Kč/noc

Osoba od 6ti do 15ti let
Osoba nad 15 let

40,-Kč/noc
70,-Kč/noc

Domácí zvíře

65,-Kč/noc

Rekreační popl. MÚ

8,-Kč/noc

/platí osoby od 18ti do
70ti let/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prodejní stánek do rozm.10 m2
650,-Kč/ den
350,-Kč/ ½ den
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V areálu je k dispozici kuchyňka, ve které jsou el.vařiče, varná konev a dřezy na mytí nádobí, stůl + 2 židle.
Sociální zařízení je nové centrální umístěné ve dvou budovách. Sprchy fungují na žetony, které lze zakoupit na recepci
areálu. Teplá voda ve sprchách teče celý den.
Návštěvníci jsou povinni při příjezdu do areálu přihlásit se k pobytu a zaplatit zálohu
100,- Kč za číslo na stan.
Tato záloha se vrací při odjezdu a odevzdání čísla zpět na recepci a to do 18ti hodin. Do této hodiny je
návštěvník povinen areál opustit nebo si pobyt prodloužit.
U stanu je povoleno rozdělávat ohýnek. Rekreanti jsou povinni udržovat pořádek v celém areálu a po ukončení pobytu
uvést okolí svého stanu nebo karavanu do původního stavu !!!
Osobám které porušují ubytovací nebo provozní řád bude pobyt v areálu ukončen bez nároku na vrácení peněz.
Cena je smluvní včetně DPH. Nezahrnuje úklid chat a stanových ploch.

CENÍK ubytování v PENZIONU KRISTÝNA
platný pro rok 2017
Hlavní sezona PENZIONU- od 1.6. do 31.8.:
Ubytování na 1 - 2 noci:
 dospělý
350,-Kč/noc *
 děti 2 -10 let 300,-Kč/noc
Ubytování 3 a více nocí:



dospělý
děti 2 -10 let

*

250,-Kč/noc
200,- Kč/noc

Ubytování pro děti do 2 let:
Zdarma

Mimo hlavní sezony PENZIONU – od 1.9. do 31.5.:



*

Jednotná cena
200,-Kč/noc/os.
Pro větší skupiny se cena sjednává individuálně

Cena nezahrnuje:
poplatek MÚ z lůžka
4,-Kč/noc /platí všechny osoby ubytovaný v penzionu/
z rekreace 8,-Kč/noc /platí osoby od 18ti do 70ti let, mimo os. ZTP/

* minimální obsazenost pokoje - 2 lůžka
možnost zapůjčení přímotopu na pokoj - 75,- Kč /noc

Návštěvníci jsou povinni se při příjezdu do penzionu přihlásit k pobytu na recepci areálu a zaplatit kauci: 500,- Kč/ za
pokoj. Tato kauce se vrací při odjezdu po řádném předání pokoje.

Osobám které porušují ubytovací nebo provozní řád bude pobyt v areálu ukončen bez nároku na vrácení peněz.
Cena je smluvní včetně DPH. Nezahrnuje úklid pokoje.

