Centrum rozvoje osobnosti Slapy – CENÍK 2019
Ceny pro skupiny fyzických osob – v samoobslužném režimu
Cena za celý objekt bez DPH
Délka pobytu pro skupinu
2 dny (1 noc)
3 dny (2 noci)
4 dny (3 noci)
Týden (7 nocí)
Prázdniny (7 nocí)
Vánoce (5 nocí)
Silvestr (5 nocí)

do 12 osob
10.800,16.900,19.900,29.900,45.900,54.000,72.000,-

13-18 osob
12.500,18.700,21.800,31.700,45.900,54.000,72.000,-

19-24 osob
13.800,19.900,23.300,33.200,45.900,54.000,72.000,-

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.
K cenám se připočítávají náklady na energie. V sezónních špičkách a za nadstandardní akce je účtován příplatek
dle rozsahu a délky pobytu (např. Velikonoce, prodloužené víkendy ve spojení se státními svátky či svatba).
Čas nástupu je od 16:00 hod. Čas odjezdu do 10:00 hod, není-li domluveno jinak.
Pobyty na 1 noc jsou za výše uvedené ceny možné pouze v týdnu (po-čt) v mimosezóně (listopad – duben),
v sezóně (květen – říjen) pak za příplatek 3.000,- Kč.
Při převzetí objektu se skládá vratná kauce na pokrytí nákladů na energie. Nájemce se zavazuje objekt předat
ve stavu, v jakém jej převzal. V opačném případě budou z kauce odečteny náklady na nadstandardní úklid a
případně náhrada způsobených škod.
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
2 dny (1 noc)
3 dny (2 noci)
4 dny (3 noci)
Týden (7 nocí)
Prázdniny (7 nocí)
Vánoce (5 nocí)
Silvestr (5 nocí)

10
12
14
1.307,- 1.089,- 1.080,1.022,- 852,- 808,803,669,- 628,517,431,- 391,793,661,- 567,1.307,- 1.089,- 933,1.742,- 1.452,- 1.245,-

18
840,629,488,304,441,726,968,-

20
835,602,470,287,397,653,871,-

24
696,502,392,239,331,545,726,-

Ceny pro firemní akce v samoobslužném režimu / se stravováním
U firemních akcí účtujeme za pronájem objektu včetně veškerého vybavení a 2 školicích místností
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. 90,- Kč snídaně, 125,- coffee break, 240,- oběd, 190,- večeře, vše vč. DPH).

Ubytování za osobu a noc
Firemní pobyt
Komunitní a dlouhodobé výcviky

květen-září
794,na poptávku

říjen-duben
897,na poptávku

Ceny za stravu a ubytování při firemních akcích jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
Cena za ubytování je stejná bez ohledu na počet ubytovaných v pokoji (1-2, u velkých skupin maximálně 3
osoby). Firemní akci se zajištěním stravování a občerstvení je možné uspořádat od minimálního počtu 8
účastníků.
Firemní pobyt může začínat od 9:00 a končit do 18:00 hod.

