KRISTÝNA

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------Telefon w sezonie: 48 514 00 91, biuro/fax: 48 275 77 55, tel. kom: Dlouhá-603284571, Jarošová-603502953
e-mail: kristyna@hradek.cz , www.autocampkristyna.cz
Godziny otwarcia recepcji: V+IX 8.00-17.00, VI 7.00-19.00, VII+VIII 7.00-21.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Cennik opłat za domki ośrodku wypoczynkowym Kristýna na rok 2017
1.

numer domku 1 – 10

cena za domek:

940,-Kč/noc

Jednopokojowy, czteroosobowy domek, który znajduje się w pobliżu pensjonatu, w odległości 25 – 50m od jeziora.
Domek posiada zaplecze socjalne: WC, dostęp do ciepłej i zimnej wody , kuchenkę do gotowania, lodówkę i naczynia.
Wyposażenie: 1x łóżko piętrowe, 2x tapczan, 1x szafa zabudowana, regał, szafka, stół + 4 krzesła, ławka zewnętrzna

2.

numer domku 11 + 12

cena za domek: 1 450,-Kč/noc

Dwupokojowy, pięcioosobowy domek, który się znajduje pośrodku obiektu ok.60m od jeziora.
Domek posiada WC, prysznic, aneks kuchenny z ciepłą i zimną wodą, lodówkę, czajnik, kuchenkę do gotowania i naczynia.
Wyposażenie: 1x łóżko piętrowe, 2 x tapczan, 1x komplet wypoczynkowy, 1x szafa, 1x safka, Stół + 4 krzesła, wieszak ścienny, ławka
zewnętrzna.

3.

numer domku 13

cena za domek: 1 350,- Kč/noc

Dwupokojowy czteroosobowy domek z zadaszonym tarasem z miejscem do siedzenia, ok. 60m od jeziora
Domek posiada WC, prysznic,aneks kuchenny zciepłą i zimną wodą, lodówkę, czajnik, kuchenkę do gotowania i naczynia.
Wyposażenie: 4 x tapczan, 1 x szafa, 2 x szafka, fotel rozkładany, stolik, stół+ 4 krzesła.

4.

numer domku 14 – 20

cena za domek:

840,-Kč/noc

Jednopokojowy, czteroosobowy domek z przedsionkiem, po całkowitym remoncie, w odległości ok. 100 m od jeziora.
Domek posiada WC, kuchenkę z pitną wodą, kuchenkę do gotowania, lodówkę i naczynia.
Wyposażenie: 1 x łóżko piętrowe, 2 x tapczan, 1x szafa, stół + 4 krzesła, ławka zewnętrzna

5.

numer domku 21

cena za domek: 1 450,-Kč/noc

Dwupokojowy, pięcioosobowy domek z tarasem, znajdujący się w brzozowym zagajniku około 100m od jeziora.
Domek posiada WC, prysznic, aneks kuchenny z ciepłą i zimną wodą, , lodówkę, czajnik, kuchenkę do gotowania i naczynia.
Wyposażenia: 2 x łóżko piętrowe, 1 x tapczan, 1x szafa, 1x szafka, stół + 4 krzesła, ławka zewnętrzna

6.

numer domku 22 – 31

cena za domek:

940,-Kč/noc

Jednopokojowy, czteroosobowy domek znajdujący się w brzozowym zagajniku około 100m od jeziora
Domek posiada WC, kuchenkę z ciepłą i zimną wodą. Wyposażony w kuchenkę do gotowania, lodówkę i naczynia.
Wyposażenie: 1x łóżko piętrowe, 2 x tapczan, 1x zabudowana szafa, stół + 4 krzesła, ławka zewnętrzna

7.

numer domku 32 – 33

cena za domek:

740,-Kč/noc

Jednopokojowy czteroosobowy domek, znajdujący się w pobliżu pensjonatu ok. 50m od jeziora.
Domek bez zaplecza socjalnego, wody i naczyń
Wyposażenie: 1x łóżko piętrowe, 2 x tapczan, 1x szafa, stół + 4 krzesła, lodówka, kuchenka do gotowania, wieszak ścienny

8.

numer domku 34 -41

cena za domek:

420,-Kč/noc

Jednopokojowy, dwuosobowy domek, znajdujący się ok. 40m od jeziora.
Domek bez zaplecza socjalnego, wody i naczyń
Wyposażenie: 1x łóżko piętrowe, 1x szafa, stół + 2 krzesła, lodówka kuchenka do gotowania, wieszak ścienny.

9.

numer domku 42

cena za domek: 1 450,-Kč/noc

Dwupokojowy, czteroosobowy domek z tarasem, położony niezależnie i ogrodzony ok.30m od jeziora.
Domek posiada WC, prysznic, aneks kuchenny z ciepłą i zimną wodą, , lodówkę, czajnik, kuchenkę do gotowania i naczynia.
Wyposażenie: 3 x tapczan, rozkładany komplet wypoczynkowy, 1x szafa, 1x szafka, stół + 4 krzesła, ławka zewnętrzna.

10.

numer domku 43

cena za domek: 1 450,-Kč/noc

Dwupokojowy, czteroosobowy domek z tarasem, znajdujący się na wzniesieniu bezpośrednio nad brzegiem jeziora.
Domek posiada WC, prysznic, aneks kuchenny z ciepłą i zimną wodą, , lodówkę, czajnik, kuchenkę do gotowania i naczynia.
Wyposażenie: 2 x tapczan, 1 x łóżko piętrowe, 1x szafa, 1x szafka, stół + 4 krzesłą, ławka zewnętrzna + stół, wieszak ścienny

11.

numer domku 44 – 65

cena za domek: 1 350,-Kč/noc

Dwupokojowy, pięcioosobowy domek z tarasem, położony ok. 100 m od jeziora..
Domek posiada WC, prysznic, aneks kuchenny z ciepłą i zimną wodą, , lodówkę, czajnik, kuchenkę do gotowania i naczynia..
Wyposażenie: 1x łóżko piętrowe, 1x łóżko dwuosobowe, 1x łóżko, stół + 4 krzesła, szafa, szafka, ławka zewnętrzna. rekreacyjnej
12.

Domek dziesięcioosobowy

cena za domek: 1 800,-Kč

Wyposażenie: WC, prysznic na żetony, kuchenka, lodówka, mikrofalówka, czajnik, kuchenka do gotowania, kominek, szafki,
10 rozkładanych łóżek, stoły i10 krzeseł.

Wypożyczenie grzejnika:
75,-Kč/noc
opłata za wypożyczenie pościeli:
60,-Kč/ks/cały pobyt
Opłata za każdą osobę ponad stan łóżek w domku
70,-Kč/noc
Zniżka w maju i wrześniu
30% z ceny domku
50% z ceny domku przy rezerwacji tygodniowego pobytu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------Wszystkie domki wyposażone są w gniazdka elektryczne. Cena obejmuje energię eletryczną + parkowanie 1 samochodu przy domku.
Cena nie obejmuje opłaty rekreacyjnej MÚ(opłata do urzędu miejskiego) od łóżka 4,-Kč/noc /płacą wszystkie osoby w domkach/
od wypoczynku 8,-Kč/noc /płacą osoby od 18 do 70 r.ż., oprócz osób niepełnosprawnych/
Pobyt zaczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00 i kończy w dniu wyjazdu o godz.10.00.
Wczasowicz zobowiązany jest w dniu wyjazdu uporządkować domek i jego okolice oraz zwrócić wypożyczoną pościel pracownikowi
recepcji..

Kaucja za każdy domek wynosi 500,-Kč. Kaucja jest zwrotna w dzień wyjazdu po przekazaniu domku
Ceny są umowne i zawierają podatek VAT. Nie obejmują ubezpieczenia, sprzątania domków oraz pola namiotowego.

KRISTÝNA

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rachunek bankowy: Česká spořitelna – č.ú. 0982041329/0800, REGON: 445 686 57, NIP: CZ445 686 57
Telefon sezon: 48514 00 91, biuro/fax: 48275 77 55, tel.kom: 603284571, 603502953
e-mail: kristyna@hradek.cz , www.autocamkristyna.cz
Dostawca jest zarejstrowany w rejestrze gospodarczym, prowadzonym przez Sąd Wojewódzki w Ústí n.L. v odd.B, vložka 203
Godziny otwarcia recepcji: V+IX 8.00-17.00, VI 7.00-19.00, VII+VIII 7.00-21.00

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

Cennik na rok 2017
obowiązuje za namioty i przyczepy kempingowe
Namiot 1-2 osoby
Namiot 3 lub więcej osób
Zadaszenie do przyczepy lub namiotu
Namiot -pawilon ponad 10m2

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

Przyczepa kempingowa
Kamper - samochód
/bez przyłącza elektrycznego/

120,-Kč/noc
150,-Kč/noc

Samochód osobow/motor
Samochód dostawczy, mikrobus
Autobusy i pojazdy większych rozmiarów.
Przyczepka

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

Przyłącze elektryczne

75,-Kč/noc

Osoba od 6 - 15 lat
Osoba powyżej 15 let

40,-Kč/noc
70,-Kč/noc

Zwierze domowe

65,-Kč/noc

Opłata rekreacyjna. MÚ

8,-Kč/noc
/obowiązuje osoby od 1870 lat/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namiot handlowy do rozm.10 m2
650,-Kč/ den
350,-Kč/ ½ den
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------W obiekcie dostępna jest kuchnia,w której znajdują się kuchenki elektryczne czajnik i zlewozmywak do mycia
naczyń, stół + 2 krzesła.
Zaplecze socjalnne jest usytułowane centralnie w dwóch budynkach. Prysznice działają na żetony, które można
zakupić w recepcji ośrodka. Ciepła woda dostępna jest przez cały dzień.
Wczasowicze po przyjeździe do ośrodka zobowiązani są zgłosić pobyt i wpłacić zaliczkę.
100,- Kč za numerek na namiot.
Zaliczka zostanie zwrócona w dniu wyjazdu po zwróceni numerka do recepcji do godziny 18.00. Do tej
godziny wczasowicz zobowiązany jest opuścić ośrodek, lub zgłosić przdłużenie pobytu.
Przy namiotach można rozpalać ogniska. Wypoczywający zobowiązani są do utrzymania porządku w całym ośrodku a
po zakończeniu pobytu przywrócić okolice namiotu lub przyczepy kempingowej do stanu pierwotnego!!!
Osobom, które łamią zasady zakwaterowania lub naruszają regulamin pobyt zostanie skrócony bez prawa do
zwrotu pieniędzy!
Ceny są umowne i zawierają podatekVAT. Nie obejmują sprzątania domków i pola namiotowego.

CENNIK zakwaterowania w PENSJONACIE KRISTÝNA
obowiązujący w roku 2017
Sezon główny PENSJONATU- od 1.6. do 31.8.:
Zakwaterowanie na 1 - 2 noce:
 dorośli 350,-Kč/noc *
 dzieci 2 -10 lat 300,-Kč/noc
Zakwaterowanie na 3 noce i więcej:



*

dorośli 250,-Kč/noc
dzieci -10 let 200,- Kč/noc

Zakwaterowanie dzieci do 2 lat:
Bezpłatnie

Poza głównym sezonem PENSJONATU – od 1.9. do 31.5.:



*

Jednolita cena
200,-Kč/noc/os.
Dla większych grup cena ustalana jest indywidualnie

Cena nie obejmuje:
opłaty wypoczynkowej MU od łóżka
4,-Kč/noc /płacą wszystkie osoby zakwaterowane w
pensjonacie/
od wypoczynku 8,-Kč/noc /płacą osoby od 18-70 lat oprócz osób
niepełnosprawnych/

* minimalne zakwaterowanie w pokoju - 2 łóżka
możliwe wypożyczenie grzejnika do pokoju - 75,- Kč /noc

Wczasowicze po przyjeździe do ośrodka zobowiązani są zgłosić pobyt i wpłacić kaucję: 500,- Kč/ za pókoj. Kaucja
jest zwrotna w dniu wyjazdu po przekazaniu pokoju.

Osobom, które łamią zasady zakwaterowania lub naruszają regulamin pobyt zostanie skrócony bez prawa do
zwrotu pieniędzy!
Ceny są umowne i zawierają podatekVAT. Nie obejmują sprzątania pokojów .

