CENÍK SLUŽEB na rok 2021

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Horní Planá
Resort Olšina
Jiráskova150,382 26 Horní Planá

tel. recepce: 739 485 274, 954 002 592
E-mail: rekreace.olsina@vls.cz

Resort OLŠINA

IČO: 00000205 DIČ: CZ00000205
UBYTOVÁNÍ cena za osobu a noc
včetně DPH 10%

HLAVNÍ SEZÓNA

VEDLEJŠÍ SEZÓNA

1.4.-31.10.a 27.12.-2.1.

1.11.-26.12.a 3.1.-31.3.

(1 NOC)

(1 NOC)

POZNÁMKY

HOTEL MICHALA - kapacita 26 osob
Dvoulůžkový pokoj - cena za osobu a noc

750

650

všechny pokoje mají

Třílůžkový pokoj - cena za osobu a noc

650

550

soc.příslušenství

Dítě do 12 let

500

400

ceny jsou včetně snídaně

Celá Michala

18.900

16.300

CHATA LESANA - kapacita 18 osob
Dvoulůžkový pokoj č. 1-4 za osobu/noc

700

650

všechny pokoje mají

Dvoulůžkový pokoj č. 5-9 za osobu/noc

650

600

soc.příslušenství

Dítě do 12 let

400

400

ceny jsou včetně snídaně

Celá Lesana

12.100

11.200

SRUBOVÁ CHATKA /pro 3 nebo 4 osoby/
Srubová chatka pro 4 osoby / noc

2400

není k dispozici

chatky mají soc. příslušenství

Srubová chatka pro 3 osoby / noc
Všechny srub. chatky (16 x 4 osoby + 2 x 3osoby)

2100

není k dispozici

a kuchyňku (ceny bez snídaně)

42.600

ZDĚNÁ CHATKA /pro 4 osoby/
Zděná chatka pro 4 osoby / noc

2100

Všechny zděné chatky (7 x 4 osoby)

není k dispozici

14.700

chatky mají soc. příslušenství a
kuchyňku (ceny bez snídaně)

TURISTICKÁ UBYTOVNA ŠUMAVA - kapacita 46 osob
1 lůžko

500

není k dispozici

soc.zařízení spol. na chodbě

Dítě do 12 let

400

není k dispozici

ceny jsou včetně snídaně

Celá Šumava

23000

VILA FLORA - mimo hlavní areál - provoz

1.5.-31.10.

Dvoulůžkový pokoj cena za osobu/noc

550

není k dispozici

Čtyřlůžkový pokoj cena za osobu/noc

500

není k dispozici

Dítě do 12 let

400

Pronájem celé vily na 1 noc

ceny jsou bez snídaně

4 000

CHATA FLORA /pro 4 osoby/- mimo hlavní areál - provoz 1.5.-31.10.
Cena za chatku a noc

STRAVOVÁNÍ včetně DPH 10%

není k dispozici

1200
dospělí

děti do 12 let

snídaně
Oběd

150
140

80
110

Večeře

140

110

Ostatní služby
Příplatek za neobsazené lůžko /mimo ubytovny Šumava/
Přistýlka za osobu a noc
Zapůjčení dětské postýlky/noc
Domácí zvíře v hotelu/noc
Domácí zvíře ostatní/noc
Stání obytné vozy/den
Další doplňkové služby - viz Ceník doplňkových služeb

všechny pokoje mají sprchu, WC
a společnou kuchyňku

Cena vč. DPH
200
300
50
250
100
300

WC, sprcha, kuchyňka
ceny jsou bez snídaně

Sazba DPH
10%
10%
10%
10%
10%
21%

Stornopoplatky
Host je oprávněn stornovat sjednané služby za podmínky, že uhradí stornopoplatek. Výše stornopoplatku je stanovena v závislosti na celkové ceně ubytování takto:
počet dnů před sjednaným termínem příjezdu
výše stornopoplatku (% z celkové ceny objednávky)
do 30 dnů
10%
29-15 dnů
15%
14-8 dnů
50%
7-3 dny
70%
2 dny a méně
100%
CHECK IN: V den příjezdu je možné se ubytovat od 15:00 do 20:00 hodin
CHECK OUT: V den odjezdu host opouští pokoj nejpozději v 10:00 hodin

Ceny ubytování nezahrnují místní poplatek za rekreační pobyt povinný ze zákona č.556/1990 Sb.
ve výši stanovené místně příslušnou obcí Polná na Šumavě, dle jejich obecné závazné vyhlášky č 2/2016
Platnost cen je od 1.5.2021.

podepsáno elektronicky

Ing. Michal Frnoch
ředitel divize Horní Planá

