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Kompletní ceník služeb Halsa/Klevset 2019
Celková cena pobytu se skládá z ceny za ubytování dle velikosti apartmánu a délky pobytu + ceny za loď + ceny za
případné další objednané služby. Odečítají se platné slevy a bonusy (viz níže).

Služba

Cena

1.Ubytování
+ ubytovací
Služby

Cena za celý plně obsazený apartmán (počet nocí)-viz základní
Možnost uplatnění bonusů a slev
cena apartmánů dle velikosti a délky pobytu
Ceny při nižším obsazení (7 nocí, při delším pobytu se cena úměrně navýší)
Apartmán základní cena
o 1 osobu méně
o 2 osoby méně
A/7 nocí
28 400
24 900
23 100
B/7 nocí
27 400
24 100
22 400
C/7 nocí
29 900
26 200
24 600
D/7 nocí
51 900
48 700
44 700

Poznámka

Při plně obsazeném apartmánu zůstávají zachovány všechny slevy a bonusy, při
částečně obsazeném apartmánu se slevy počítají v 50%ní výši

2. Pronájem
lodí

3. Půjčovna
vybavení

4. Objednání
trajektů atd

SLEVY A
BONUSY

Přistýlka (1 osoba navíc) 500 Kč/den
Děti do 6 let na přistýlce zdarma. Děti do 14 let na přistýlce 350 Kč/den
Povlečení
200 Kč/osoba/pobyt
Závěrečný úklid
700 Kč / apart. A,B
800 Kč apart. C, 1 000 Kč apart. D
Loď 17 ft/25HP
4000 Kč/týden, nebo 1000 Kč/den
Všechny lodě včetně echolotu , gafu,
vest, map, beden na úlovky atd.
Loď 17 ft /40 HP
5000 Kč/týden, nebo 1800 Kč/den
Loď 19 ft,/55 HP
7000 Kč/týden, nebo 2000 Kč/den
Loď 21 ft/ 80 HP
9000 Kč/týden, nebo 2500 Kč/den
Vratná kauce na
Apartmány A,B,C (1 loď) 7000 Kč,
Možný ekvivalent v NOK či EUR
apartmán a loď
apart. se 2 loděmi 14 000 Kč
1 pilkr. prut s multipli700 Kč/týden,
Na místě lze i ekvivalent v NOK
kátorem a šňůrou
nebo 150 Kč/den
1 přívlačný prut
750 Kč/týden,
Na místě lze i ekvivalent v NOK
s navijákem a šňůrou
nebo 150 Kč/den
Vratná kauce/ 1 souprava 1500 Kč
lze v NOK či EUR dle kurzu
V případě zájmu vám
Zdarma
Pouze se přeúčtovává fakobjednáme zvolený spoj
turovaná cena dle aktuál.kurzu

a) při dvou navazujících pobytech sleva z ubytování 5%.
b) Věrnostní bonus za opakované pobyty – sleva 3 % z ubytování ve 2. roce pobytu, 3. a
4. pobyt sleva 5 %, 5. a 6. pobyt sleva 7%, 7 a více pobytů-sleva 10% z ceny ubytování.
Slevu dle bodu a) a věrnostní bonus lze sčítat. Při částečně obsazeném apartmánu se
sleva počítá ve výši 50% z původní slevy.

