Chata Lužanka, Horní Světlá 86, 471 57 Mařenice
Provozovatel: Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú.,
Vlčkova 1067/14, 198 00 Praha 14, IČ: 26529301

CENÍK
PRONÁJEM CHATY LUŽANKA
Pronájem společných prostor a 1. patra s 20 lůžky v sedmi pokojích:



Víkendové dny: 7 000 Kč/jedna noc (přespání z pátku na sobotu a ze soboty na neděli), platí i pro pobyty
v době svátků (Vánoce, Velikonoce, Silvestr aj.)



Ostatní dny: 5 800 Kč/jedna noc



Pes (pouze po předchozí domluvě) 100 Kč/noc

Pro případy, kdy skupině nepostačuje kapacita pokojů v 1.patře:



Ubytování v podkroví 300 Kč/osoba/noc



Děti od 2 let ubytované v 1. patře nad rámec kapacity 20 lůžek 80 Kč/osoba/noc

Nestandardní délka pobytu:



Prodloužení času odjezdu v poslední den pobytu 250 Kč/hod. (lze pouze po předchozí domluvě)



Při pronájmu pouze na jednu noc příplatek 1 000 Kč

MÍSTNÍ POPLATEK:



Platba ve výši 15,- Kč/osoba/noc (dle vyhlášky obce Mařenice), děti do 18 let jsou od
poplatku osovobozeny

DŘEVO NA TOPENÍ V KRBU


Hostům poskytujeme jednu přepravku naštípaného dřeva (objem cca 50 l ) nebo balení
dřevěných briket zdarma, za další účtujeme (dle skutečné spotřeby) 100,- Kč/ přepravka
či balení briket



Návštěvníci mají možnost dovézt si vlastní suché dřevo do krbu či brikety bez umělých
pojiv i palivo na grilování

STORNOVACÍ PODMÍNKY
Při stornování = zrušení objednaného ubytování postupujeme takto:


do 60 dnů před sjednaným datem nástupu k pobytu storno poplatek neuplatňujeme



od 59 do 30 dnů je účtován storno poplatek ve výši 30% ceny objednaného ubytování



od 29 do 14 dnů je účtován storno poplatek ve výši 70% ceny objednaného ubytování



od 13 dnů do sjednaného data nástupu k pobytu je účtován storno poplatek ve výši 80% ceny
objednaného ubytování
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Storno pobytu je nutné provést písemně, a to zasláním oznámením na adresu:
Sdružení na pomoc dětem s handicapy, z.ú., Vlčkova 1067, 198 00 Praha 14
nebo e-mail chata-luzanka@seznam.cz.
Následně je objednavateli pobytu zasláno vyrozumění o přijetí storna. Za den zrušení objednávky pobytu se
považuje den, kdy je oznámení doručeno provozovateli.
Ceník je platný od 1. 9. 2021

Vydala PhDr. Hana Urbanová, ředitelka
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