www.cernymlyn.cz

ceny ubytování a stravování 2018
plná penze dospělí s ubytováním

625,- Kč os/noc

polopenze dospělí s ubytováním

515,- Kč os/noc

plná penze s ubytováním děti do 9,99 let

420,- Kč os/noc

polopenze s ubytováním děti do 9,99 let

360,- Kč os/noc

Stravování: snídaně formou švédského stolu, oběd a polévka - výběr z dvou hotových jídel, nebo
z denního jídelního lístku, večeře - výběr z dvou hotových jídel.

ostatní ceny
rekreační poplatek městu Dubá - dospělý
rekreační poplatek městu Dubá - děti
příplatek za jednodenní pobyt
příplatek za 1 osobu na pokoji
malý pes
zapůjčení dětské postýlky

11,- Kč os/noc
6,- Kč os/noc
30,- Kč os
100,- Kč os/noc
50,- Kč noc
100,- Kč pobyt

Ceny včetně úklidu, lůžkovin, DPH. Ceny účtujeme za osobu - za obsazené lůžko.
Ceny stejné u všech pokojů.

stravování
Snídaně formou švédského stolu, oběd a polévka - výběr z dvou hotových jídel, nebo
z denního jídelního lístku, večeře - výběr z dvou hotových jídel.
Cenová kalkulace stravování dospělí v rámci plné penze:
-

snídaně 100,- Kč, oběd s polévkou 110,- Kč, večeře 95,- Kč.

Cenová kalkulace stravování dospělí v rámci polopenze:
-

snídaně 100,- Kč, večeře 95,- Kč.

Cenová kalkulace stravování děti do 9,99 let v rámci plné penze:
-

snídaně 50,- Kč, oběd s polévkou 60,- Kč, večeře 60,- Kč.

Cenová kalkulace stravování děti do 9,99 let v rámci polopenze:

-

snídaně 50,- Kč, večeře 60,- Kč.

ceny ubytování bez stravování
dospělí

320,- Kč os/noc

děti do 9.99 let

250,- Kč os/noc

děti do 2.99

zdarma

Penzion Černý Mlýn si může vyžádat rezervační zálohu na pobyt. Záloha činí 500,- Kč na osobu.
Záloha je automaticky vrácena v případě, že zájemce o ubytování pobyt odřekne minimálně 14 dní
před nástupem. V případě, že by došlo ke stornování v době kratší než 14 dní, nebude záloha
vrácena.
V případech hodných zvláštního zřetele, nebo pokud se podaří obsadit stornovaný termín jiným
zákazníkem, může Penzion Černý Mlýn od účtování storno poplatků upustit.
Na případné další dotazy Vám rádi odpovíme. Na bližší informace Vám rádi odpovíme.
S pozdravem Rita Veselá a Jiří Veselý, Nedamov 25, 472 01, Dubá
Telefon: 777 283 762
j.vesy@seznam.cz

