
Centrum rozvoje osobnosti 
Tréninkové centrum Slapy – CENÍK 2020 

Ceny pro skupiny fyzických osob – v samoobslužném režimu 
  Cena za celý objekt bez DPH 

Délka pobytu pro skupinu všední dny 
vč. víkendu 

listopad-březen 
vč. víkendu 
duben-říjen 

2 dny (1 noc)    od 13.000,-  na poptávku na poptávku  

3 dny (2 noci) od 15.000,- 19.900,- 23.300,- 

více nocí  na poptávku 

Týden (7 nocí)  34.900,-  na poptávku 

Prázdniny (7 nocí)   49.900,- 

Vánoce (3-5 nocí)  na poptávku  
Silvestr (3-5 nocí)  59.000,-  

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. 

K cenám se připočítávají náklady na energie a palivové dřevo. V sezónních špičkách a za nadstandardní akce 
cena dohodou (např. Velikonoce, prodloužené víkendy ve spojení se státními svátky či pronájem na svatební 
hostinu). 

Čas nástupu je od 16:00 hod, o letních prázdninách od 17:00 hod. Čas odjezdu do 10:00 hod, není-li 
domluveno jinak.  

Při převzetí objektu se skládá vratná kauce na úhradu spotřebovaných energií. Nájemce se zavazuje objekt 
předat ve stavu, v jakém jej převzal. V opačném případě uhradí náklady na nadstandardní úklid a případné 
způsobené škody. 

Pro orientaci uvádíme přepočet ceny na osobu a noc při různém počtu osob (v Kč včetně DPH): 

 Orientační přepočet ceny na osobu a noc 

Délka pobytu / při počtu osob 16 18 20 22 24 26 

2 dny (1 noc) cena dle počtu osob na poptávku 

3 dny (2 noci) víkendy list-březen 752,- 669,- 602,- 547,- 502,- 463,- 

3 dny (2 noci) víkendy duben-říjen 881,- 783,- 705,- 641,- 587,- 542,- 

Týden (7 nocí) 503,- 431,- 335,- 302,- 251,- 232,- 

Prázdniny (7 nocí) 719,- 616,- 479,- 431,- 359,- 332,- 

Vánoce (3-5 nocí) na poptávku 

Silvestr (3-5 nocí)   793,- 714,- 595,- 549,- 

 

Ceny pro firemní akce se stravováním 
U firemních akcí účtujeme za pronájem celého objektu vč. velké společenské / školicí a druhé menší místnosti 

3.500,- Kč + DPH na den. 

K dispozici zdarma je flipchart, fixy, projektor, reprobedny, 3D domácí kino, TV s plochou obrazovkou, Wifi. 
Uspořádání místnosti podle požadavků. 

Cena za celodenní stravování při firemních akcích je stanovena dle dohody na základě požadovaného 
standardu a zvoleného menu (např. 120,- Kč snídaně, 170,- celodenní coffee break vč. sladkých a slaných 
pochutin, ovoce a nápojů, 240,- Kč oběd, 220,- Kč večeře). 

Ubytování za osobu a noc do 12 osob nad 12 osob 

Firemní pobyty 750,- 650,- 

Komunitní pobyty a dlouhodobé výcviky  na poptávku 

Ceny za stravu a ubytování při firemních akcích jsou uvedeny v Kč včetně DPH. 

Firemní pobyt může začínat od 9:00 nebo od 16 hod a končit do 10:00 nebo do 18:00 hod dle dohody. 


