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Cenová nabídka pro skupiny a svazy STP na rok 2021 
 

 

 

Ubytování 1 osoba / den 455,- Kč 

Plná penze 1 osoba / den 395,- Kč 

 

Cena za ubytování 6 nocí / 1 os. 2.730,- Kč 

 

Cena za plnou penzi na 6 dní / 1. os 
(poslední den pobytu se končí snídaní) 

                                                                                        

2.370,- Kč 

 

 

Procedury Počet  

zdravotní konzultace 1 

slatinný zábal  1 

léčebná koupel 1 

aroma masáž částečná 1 

suchá masážní vana 1 

parafínový zábal 1 

masáž šíje klasická 1 

suchá uhličitá koupel 1 

Cena za balíček procedur pro jednu 

osobu 

3.020,- Kč 

 

Celková cena za pobytový balíček na 

týden činí pro 1 osobu  

8.120,- Kč při pobytu nad 25 osob sleva 

15% 

cena 6.900,- Kč 

 



 

 

Parkování v areálu zdarma. 

Možnost půjčení nordic holí, varné konvice zdarma. 

Lednička k dispozici na každém pokoji. 

Strava: 

- snídaně rautové 

- oběd výběr ze čtyř jídel 

- večeře výběr ze tří jídel 

- při speciální dietě je příplatek za stravu 100,- Kč/osoba/den 

- příjezdové menu je jednotné. 

 

Příplatek za jednolůžkový pokoj činí 1.000,- Kč za osobu a celý pobyt. 

 

Při zahájení pobytu se dle platné vyhlášky města Bechyně vybírá lázeňský poplatek, 

který činí 20,-Kč/osoba/den (držitelé průkazu ZTP/P  jsou od poplatku osvobozeni). 
 

 

Potvrzení rezervace je závazné. Zálohu ve výši 50% požadujeme zaslat na účet dva 

měsíce předem uskutečnění objednaného pobytu. Potvrzením rezervace souhlasíte 

s níže uvedenými storno podmínkami. 
 

STORNO PODMÍNKY  

 

V případě zrušení rezervace zákazníkem jsou uplatněny následující podmínky: 

 

20% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky kdykoliv po úhradě platby 

za pobyt až do 36. dne před datem nástupu 

50% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 35 do 11 dnů před datem 

nástupu 

80% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 10 do 4 dnů před datem 

nástupu 

100% z celkové ceny objednávky při zrušení objednávky od 3 do 1 dnů před datem 

nástupu nebo v případě nenastoupení na pobyt.  
 

 

 

Při pobytu skupiny nad 40 osob jedna vedoucí osoba zdarma. 
 

 

 


