Penzion Na Vejpreži – Jiří Palivec
Frýdštejn 51
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

www.navejprezi.cz
info@navejprezi.cz
tel. 483 393 139, mobil 603 493 598

Ceník a informace k pobytu
Dospělá osoba s polopenzí 1 noc
Ubytování s polopenzí 2 – 3 noci
Dospělá osoba s polopenzí od 4 nocí
1 dospělá osoba na pokoji s polopenzí
Dítě 14 – 15 let -//Dítě 7 - 13 let
-//Dítě 3 - 6 let
-//-

1.7. - 1.9.2018
650,600,550,800,420,370,270,-

1.1.- 30.6. + 2.9.- 20.12.2018
600,550,500,750,420,370,270,-

Ubytování dětí je možné u nás od 3 let‚ věk dětí se počítá v den nástupu.
V období 1.7. – 1.9.2018 upřednostňujeme týdenní pobyty s nástupem v neděli.
Dětské ceny platí při společném ubytování s min. 2 dospělými osobami na pokoji
a dítě má vždy lůžko. Dítě 14 – 15 let dostává dospělou porci jídla.
Snídaně: bufetový stůl
Večeře se skládá z jednotného menu o dvou chodech:
- polévka, salát, ovoce nebo moučník
- teplé jídlo s přílohou
Pro děti vaříme dětská jídla.
V případě požadavku na odlišné stravování ( diety,vegetariáni) nutná domluva při objednání
pobytu
Snídaně: 8.00 - 9.00 hod.
Večeře: 18.00 - 19.00 hod.
Nástup na pobyt od 14.00 do 18.00 hod.
Při odjezdu končí pobyt v 10.00 hod.
Z provozních důvodů Vám nemůžeme před 14.00 hod. umožnit vstup do vnitřních
ani venkovních prostor.
Pro strávení Vaší klidné dovolené zde dodržujeme noční klid 23.00 – 7.00 hod.,
Případný požadavek na uskladnění kol hlaste při objednávaní pobytu.
V celém penzionu je zákaz kouření. Možno kouřit na venkovní terase.
Omlouváme se, ale pobyt se zvířátky u nás není možný.
Platit kartou zatím nelze.
OBJEDNÁVKY POBYTU
K závazné rezervaci požadujeme zálohu 30% z ceny pobytu, vystavujeme zálohovou fakturu
na Vaši adresu. U podnikové rekreace vystavujeme faktury dle podnikových předpisů.
Doplatek za pobyt se platí 1. den při příjezdu.
Stornopoplatky z ceny pobytu:
- před nástupem do 30 dní 10%, do dne před nástupem 30%
- v den nástupu a při předčasném ukončení 100% .
Přejeme Vám příjemný pobyt u nás.
Jiří a Růžena Palivcovi

