
Ubytování u Kocůrků 

CENÍK: 

Letní zezóna 4.200,-Kč/chalupa 

Zimní sezóna 4.200,-Kč/chalupa 

Mimo sezóna 4.200,-Kč/chalupa 

Vánoce 2021 4.500,-Kč/chalupa ( 21.12. - 26.12.) 

Silvestr 2021 39.500,-Kč ( 26.12. - 2.1.2022 )  

Velikonoce 2022 4.500,-Kč/chalupa  

 

Celoroční provoz - cena za objekt a noc je 4200,- Kč při obsazení standardní kapacity do 14 - ti lůžek 

Příplatek za jednu přistýlku a pobyt je 200,- Kč 

 

Požadujeme zálohu 50% 

Cena zahrnuje: 

- závěrečný úklid  

- spotřebu vody 

- spotřebu dřeva 

- připojení k internetu  

- vánoční výzdobu ( vč. stromečku ) -vánoční pobyt 

- rekreační poplatek 21,Kč /os/ noc pro obec Velké Karlovice na rozvoj turistického ruchu 

Cena nezahrnuje:  

- pojištění 

- v ceně pobytu není započítaný poplatek za spotřebu el. energie 6Kč/kWh!!! 

- v ceně pobytu není započítaný případný poplatek za vířivku 500,-Kč za pobyt 

 

Chalupa je předána pronajímatelem vždy uklizená ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Pokud 
tomu tak není, nájemci platí pronajímateli částku 500Kč, za úklid. 



Ubytování u Kocůrků 

 

Při příjezdu požadujeme vratnou kauci ve výši 4.000,- Kč, ( při vánočním a silvestrovském pobytu 
5.000,-Kč), která bude po ukončení pobytu popřípadě vyúčtována na případném poškození zařízení 
chalupy nebo vrácena v plné výši. 

 

Den nástupu je možný od 15.00hod. ( popřípadě dle domluvy ) 

Den odjezdu do 10.00hod. ( popřípadě dle domluvy) 

 

Pojištění pronájmů - objednaný pronájem využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i 
zničení majetku ( odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě ), za odcizení 
zavazadel po dobu pronájmu, stejně jako za škody. Předčasné ukončení pronájmu způsobené přírodními 
živly ( mráz, sníh, led, voda, vítr a pod. ) či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené 
neodpovídáme. Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění. 

 

STORNO POPLATKY: 

Při odstoupení od potvrzené objednávky z jakýchkoli důvodů po uvedené lhůtě, je zákazník povinen 
pronajímateli zaplatit storno poplatky ve výši zaplacené zálohy. Přesun pronájmu ( termínu ) již není 
možný. 

Odjezd zákazníka před ukončením pronájmu nezakládá nárok na vrácení nespotřebované platby za 
pronájem. 

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (SMS, el.poštou nebo písemně) bez storno poplatků 
nejpozději 35 dnů před objednaným termínem nástupu /u hlavní sezony letní, Velikonoc, Vánoc a 
Silvestra je lhůta na odstoupení od objednávky 60 dnů před termínem nástupu/. Za okamžik odstoupení 
se považuje den doručení (SMS, el.pošty nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky pronajímateli. 

50% zálohy - 8 - 34 dní před nástupem 

100% zálohy - 0 - 7 dní před nástupem 

Storno poplatky se neplatí v případě: 

- zákazník si za sebe zajistí náhradu 


