NABÍDKA PRO SKUPINY
Jméno skupiny:

Termín: dle poptávky
Služby:
• Ubytování na 6 nocí
• plná penze (snídaně formou bufetu, oběd a večeře výběr ze 3 menu, salátový bufet)
•

lékařská konzultace

•

12 procedur

2x fango, 2x uhličitá koupel, 1x klasická masáž - 15 min, 1x aroma masáž - 15 min, 3x parafin, 2x solná, 1x vířivá koupel dolních
končetin

•
•
•
•

volný vstup do wellness a finské sauny
minerální pramen přímo v hotelu
župan zdarma k zapůjčení
DPH
Ceny jsou uvedené v Kč vč. DPH na osobu a pobyt (6 nocí).

Pokoj
Standard
dvoulůžkový
Standard
jednolůžkový

Jarní a podzimní
sezóna

Hlavní sezóna

Zimní sezóna

1.10. 2020 – 14. 11. 2021 vč.

25. 5. 2020 – 30. 9. 2020
vč.

15. 11. 2020 – 28.02.2021 vč.

7 500

8 220

7 080

8 400

9 100

8 200

(mimo 20. 12. 2020 - 3. 1. 2021)

Sazba místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí 21 Kč za osobu a den. Tato sazba není započtena
v ceně pobytu a bude klientem hrazena v den příjezdu na hotelové recepci, příp. dle domluvy fakturována CK (v
tomto případě nebude zahrnuta v ceně pobytu pro výpočet provize).
Gratuita: při počtu 21 osob a více - 1x organizátorka zdarma
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100% předplatba na naše konto na základě vystavené zálohové faktury, splatnost 28 dní před příjezdem skupiny.
Stornopodmínky:
Rezervaci je možné bezplatně zrušit do 28 dnů před oznámeným dnem příjezdu.
• Storno 27-15 dní přede dnem příjezdu = stornopoplatek ve výši 20 % ceny pobytu.
• Storno 14-7 dní před dnem příjezdu = stornopoplatek ve výši 50 % ceny pobytu.
• Storno 6-0 den přede dnem příjezdu, nedojezd = stornopoplatek ve výši 100 % ceny pobytu
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