Pensjonat ALF
www.czeskiegory.pl

Popis obiektu i cennik usług

Pensjonat ma 8 pokoi + 4 pokoje rodzinne (36 łóżek) z własnym zapleczem socjalnym, restauracją i
parkingiem. Przez cały rok jest dobrze dostępny transportem własnym, autobusem czy pociągiem.
Możliwość wypożyczenia rowerów górskich. Dla grup zapewniamy sportowe, turystyczne i pozostałe
usługy. WIFI
Pobyt z zwierzęciem domowym: tyłko po uzgodnieniu

Sezon letni - ceny
01.05.2022 - 15.10.2022
Zakwaterowanie z śniadaniem od 375,- CZK na osobu i noc
Zakwaterowanie z śniadaniem oraz kolacją od 555,- CZK na osobu i noc
Dzieci do 10 lat z zniżką 30% na wyżywienie
Dzieci do 2 lat 98,- CZK/dzien bez łóżka i wyżywienia
Dodatkową opłatą - apartament 130,- CZK/dzień

Sezon zimowy - ceny
15.10.2022-18.12.2022
Zakwaterowanie z śniadaniem od 475,- CZK na osobu i noc
Zakwaterowanie z śniadaniem oraz kolacją od 655,- CZK na osobu i noc
Dzieci do 10 lat z zniżką 30% na wyżywienie
Dzieci do 2 lat 98,- CZK/dzien bez łóżka i wyżywienia
Dodatkową opłatą - apartament 150,- CZK/dzień

18.12.2022- 01.01.2023
Zakwaterowanie z śniadaniem od 590,- CZK na osobu i noc,
Zakwaterowanie z śniadaniem oraz kolacją od 790,- CZK na osobu i noc,
Dzieci do 10 lat z zniżką 30% na wyżywienie
Dzieci do 2 lat 110,- CZK/dzien bez łóżka i wyżywienia
10% zniżki na karnety narciarskie
Dodatkową opłatą - apartament 180,- CZK apartament/dzień

01.01.-30.04.2022
zakwaterowanie z śniadaniem od 475,- CZK na osobu i noc
zakwaterowanie z śniadaniem oraz kolacją od 790,- CZK na osobu i noc
Dzieci do 10 lat z zniżką 30% na wyżywienie
Dzieci do 2 lat 98,- CZK/dzien bez łóżka i wyżywienia
10% zniżki na karnety narciarskie
Dopłata za apartament 150,- CZK apartament/dzień

Zniżki:
Zniżki dla grup, dla szkół i za dłuższe pobyty.
Zniżki są dostępne również na pobyty poza sezonem (kwiecień, maj, październik, listopad).
10% zniżki na karnety narciarskie.
W zimie z pensjonatu co godzinę kursuje bezpłatny autobus dla narciarzy.
Autobus rowerowy w lecie kursuje z pensjonatu zgodnie z rozkładem jazdy.

Pozostałe informacje:
APARTAMENTY (łazienka, kuchnia) - cena bez jedzenia !!!!!
3-łóżkowy apartament od 750,- CZK/dzień, 4-łóżkowy apartament od 1000,- CZK/dzień

Wynajem pensjonatu (9 pokoi, 30 łóżek) - zima 8800,- CZK/noc, lato 6750 CZK/noc, w cenę wliczona jest
kuchnia i salon z pokojem gier (120m2).
Ceny obowiązują od 01.05. do 30.09.
!!!! Pobyt 1-dniowy + od 50%, pobyt 2-dniowy + od 30% - obowiązuje dla wszystkich terminów i rodzajów
zakwaterowania !!!!
Zniżka 10% dla pobytów min. 8 nocy

18.12.22-25.12.22 Święta Bożego Narodzenia w Karkonoszach - Zakwaterowanie ze śniadaniem oraz
kolacją w Wigilię Bożego Narodzenia (zupa rybna, kiełbaski, kotlety, karp, sałatka ziemniaczana, słodycze,
owoce) cena 4970,- CZK osoba/noc, dzieci do 10 lat 4200 CZK.

**Możliwość długoterminowego wynajmu apartamentów (cena po uzgodnieniu)**
***Nowy wspólny pokój 120m2 z podgrzewaną podłogą, z kuchnią i barem, możliwość gotowania***

Wyżywienie
Możliwość zakwaterowania z śniadaniem oraz kolacją ili z pełnym wyżywieniem. Cena jest umowna,
decyduje forma i wymagalność wyżywienia.

Śniadanie formą bufetu od 125,- CZK
Obiad lub kolacja od 180,- CZK
Pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja) od 550,- CZK

