Ubytování U hamru – Kvilda

U hamru
Monika Boldová
Kvilda 145
385 01 Kvilda
mobil: +420 723 511 829
e-mail: boldovi@uhamru.cz
web: www.uhamru.cz
Zveme vás do příjemných pokojů v našem domě, který nabízí ubytování přímo na Kvildě na
Šumavě. S maximální kapacitou 11 osob je to ideální místo zejména pro rodiny s dětmi nebo pro
páry či sportovce. Rádi vás přivítáme i s vaším psem.
Budou vám k dispozici:
o 3 pokoje – jeden pro 3 osoby, dva pro 2 osoby, vždy s možností přistýlky (lůžka 3+1, 2+2
a 2+1), možnost zapůjčení dětské postýlky za poplatek
o společná kuchyňka – nádobí, elektrický sporák, lednička, mikrovlnná trouba, rychlovarná
konvice, možnost zapůjčení pečící trouby za poplatek
o společný jídelní kout a vinotéka – posezení uvnitř
o toaleta a sprcha v každém pokoji
o bezpečně uschovaná kola nebo lyže
o dostupné wi-fi připojení k internetu a televize se satelitním příjmem v pokojích
o parkování před domem
o venku ohniště a krb s možností posezení, grilování nebo opékání

Ceník (platný od 15.3.2018)
Ceník ubytování U hamru (3 pokoje)
o

dospělá osoba (pobyt 3 a více nocí) – 340,-

Kč/noc na osobu (vč. poplatku obci 19,- Kč)

o

dospělá osoba (pobyt na 1-2 noci) – 370,-

o

dospělá osoba samostatně (pevné lůžko) – 370,19,- Kč)

o

přistýlka – 200,-

o

děti do 15 let samostatně (pevné lůžko) – 320,-

o

děti do 15 let společně s rodiči (na přistýlce) – 200,-

o

děti do 6 let – 100,-

o

děti do 2 let – zdarma

o

pes – 50,-

Kč/noc na osobu (vč. poplatku obci 19,- Kč)
Kč/noc na osobu (vč. poplatku obci

Kč/noc na osobu
Kč/noc na osobu
Kč/noc na osobu

Kč/noc na osobu
/ dětská postýlka 150,- Kč/týden

Kč/den pobytu
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Storno – zrušení pobytu
o

do 30 dnů od předpokládaného nástupu – vracíme celou platbu za pobyt

o

do 14 dnů od předpokládaného nástupu – vracíme 50 % z platby za pobyt

o

od 0–6 dnů – platbu za pobyt nevracíme

Platba
Ceny jsou uvedeny za osobu a noc a jsou platné pro rok 2018. Cena je konečná a platí se předem,
převodem na náš účet. Při rezervaci ubytování je vždy nutné zaplatit rezervační zálohu ve výši 50
% celkové částky za pobyt. Doplatek se platí 1 měsíc před plánovaným nástupem na pobyt, také
převodem na náš účet. U pobytů objednaných méně než 1 měsíc před plánovaným nástupem,
požadujeme jako rezervaci platbu celkové ceny za pobyt na náš účet.
Pobyty začínají a končí pravidelně v sobotu, mimo sezónu je možné se v předstihu dohodnout i jinak.
Ubytovat se je možné od 12.00 do 15.00 hodin, opustit pokoje je třeba do 10.00 hodin.

Mapa:

Kvilda 145
385 01 Kvilda
Nadmořská výška: 1000 m n.m.
Souřadnice GPS: 49°0'52.407" SŠ, 13°34'55.983" VD

Těšíme se na vás!
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