Mimosezoní ceny ubytovací Služby 2019 v Hotelu Kapitán - na pláži
Dospělý :
Katogorie B (Pokoj) / A, (Apartmán),

Stravování

Pokoj: zdarma Wifi, umyvadlo, wc a sprcha společné na chodbě. (Některé s tv. a balkon s výhledem na pláž)

Pokoj za 1 osobu, na 1 noc,

od 320,00 Kč

za noc.

Cena snídaně není součástí ceny ubytování.

Snídaně Dospělý
Polopenze Dospělý
Snídaně Děti
Polopenze Děti

Ubytování slevime od 2 do 5 nocí 5 procent za osobu za noc.

Snídaně je automaticky doúčtována dle skutečného počtu osob, nebo dětí za noc v pokoji.

Apartmán: zdarma Wifi, TV,wc, sprcha, (některé mají kuchyňskou linku a s výhledem na přehradu.)

Apartmán za 1 osobu, na 1 noc,

od 500,00 Kč

za noc.

za noc.
za noc.
za noc.
za noc.

120,00 Kč
220,00 Kč
80,00 Kč
160,00 Kč

Snídaně jsou Formou rautu nebo sevírované podle počtu osob a zahrnují teplý a studený pitný režim.

Děti 3 do 12 let :
Katogorie B (Pokoj) / A, (Apartmán),
Pokoj, Děti 3 do 12let, na 1 noc,
Apartmán, Děti 3 do 12let, na 1 noc,

Hotelové Služby
od 240,00Kč
od 375,00 Kč

za noc.
za noc.

Ubytování slevíme od 2 do 5 nocí 5 procent za děti za noc.

Zvířata:
Poplatek za psa,

50,00 Kč

za noc.

Pro zvířata je nutné mít sebou platný očkovací průkaz, Předem informovat vedení Hotelu,
Celou dobu v hotelových veřejných prostorách jsou na vodítku.

Rekreační Poplatky Obecního úřadu:
Lázeňský poplatek za osobu (od 18 let),
Poplatek za lůžko za osobu ( každého věku),

Všechny uvedené ceny zahrnují DPH.

13,00 Kč
6,00 Kč

za noc.
za noc.

Pronájem dětské postýlky,
Rychlovarná konvice
Malý objekt v garáži uschovat,
Wellnes 2 hodiny,
Vnitřní bazén Dospělý 1 hod,
Vnitřní bazén Děti 1 hod,
Praní prádla do 8 Kg,
Hotelový župan,
Hotelové Pantofle,
Extra osuška nebo ručník,
Kartáček s pastou na zuby, nebo jednorázová žiletka
Pohled,
Mapa Sečská Přerada

50,00 Kč
50,00 Kč
25,00 Kč
350,00 Kč
50,00 Kč
25,00 Kč
50,00 Kč
30,00 Kč

za noc.
za noc.
za ks/noc.
za osobu.
za osobu.
za osobu.
za praní.
za ks/noc.

40,00 Kč
15,00 Kč
40,00 Kč
10,00 Kč
20,00 Kč

za ks.
za ks.
za ks.
za ks.
za ks.

