Mgr. Gabriela Poláková
Debrné 26, 54371 pošta Hostinné
IČ: 74257986
Živnostenský rejstřík u MÚ Dvůr Králové n. L.

tel.

+420

774 052 407

e-mail:apartman@polakovi.cz

CENÍK
Apartmán č. 1 (A 1): jeden pokoj s koupelnou, kapacita až 4 osoby.
Apartmán č. 2 (A 2): dva pokoje s koupelnou, kapacita až 6 osob.
Samostatná kuchyně je vybavená spotřebiči a nádobím, užívají ji hosté obou apartmánů.
TV na pokoji. WI-FI zdarma.
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A1

900 Kč
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–

–

A2

900 Kč

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

2 600 Kč

3 000 Kč

apartmán

K ceně se přičítá obecní místní poplatek z pobytu 15 Kč za plnoletou osobu a noc.
Pobyt na 1 noc: jednorázový příplatek 300 Kč k ceně noci.
Jedno dítě do dovršení 2. roku bez nároku na lůžko je zdarma.
Pokud se nedohodneme jinak, příjezd je v daný den od 16 do 20 hod.
Příjezd mimo uvedené časy bez předchozí dohody není příjezd možný
a vyhrazuji si právo odmítnout v takovém případě ubytování bez nároku na vratku.
Dohodneme-li se na příjezdu mimo uvedený čas, jde o službu Dřívější příjezd.
Pokud se nedohodneme jinak, odjezd je v daný den do 10 hod.
V případě prodlení při odjezdu si automaticky kupujete službu Pozdní odjezd (do 12 hod.).
Cena služeb Dřívější příjezd nebo Pozdní odjezd: 50 % ceny jedné noci.
Pracovní pobyty a dlouhodobé pobyty nad 10 dnů: cena dohodou.
Zapůjčení dětské postýlky s lůžkovinami: 150 Kč na celý pobyt.
K zapůjčení zdarma dětská židlička, nočník, vanička.
Domácím zvířatům ubytování neposkytuji.
Použití pračky po domluvě, 70 Kč za jedno praní, včetně ekologického pracího prostředku.
Plná cena pobytu se hradí nejpozději při zahájení pobytu.
Storno pobytu méně jak 14 dnů před nástupem: stornopoplatek ve výši ceny jedné noci.
Přijímám platební karty, jsem partnerem BenefitPlus a Sodexo.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je
povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak
nejpozději do 48 hodin.
Platnost od 1. 3. 2020 do odvolání.

