Ceník pensionu „Mlýn Na Prádle“

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám nabídli kapacitu našeho pensionu. Pension se nachází v krásném, klidném
prostředí, na samotě u lesa, 3 km od lázeňského města Bechyně. Objekt je velmi vhodný pro
školení, firemní akce, outdoorová cvičení, soukromá setkání. Zajišťujeme menší svatební hostiny,
včetně svatebního obřadu pod širým nebem.
Celková kapacita je 23 lůžek, v tomto složení:
Tři dvoulůžkové pokoje, tri třílůžkové pokoje a dva apartmány, každé se čtyřmi lůžky.
Všechny pokoje mají vlastní koupelnu se sprchovým koutem a WC.
TV na vyžádání zdarma.
Pronájem restaurace s krbem (pro cca 30 osob),
cena 3.000,- Kč za každý započatý den, topení do krbu 1/2m3 dřeva 600,-Kč.
Možnost zapůjčení TV, videa, FlipChart, promítací plátno. Započatý den 200,- Kč.
Cena ubytování
Dvoulůžkový pokoj 1.240,- Kč (dvě osoby v pokoji, 1 osoba 620,- Kč).
Dvoulůžkový pokoj pouze na 1 noc 1.440,- Kč (dvě osoby v pokoji).
Single use 880,- Kč (jedna osoba ve dvoulůžkovém pokoji).
Snídani je možno objednat za cenu 80,- Kč za osobu.
Domácí zvíře (pes, kočka) 100,-Kč.
Děti do 12 let 360,- Kč, děti do 3 let zdarma (bez nároku na lůžko a snídani).
Možnost zapůjčení dětské postýlky 100,- Kč
Úschovna kol zdarma, parkování zdarma.
Hosté mají možnost rybolovu ve vlastním rybníku nebo v říčce Smutná.
Zajistíme jízdy na koni (cca 3 km), golf (cca 8 km). Okolí pensionu je velmi vhodné pro
cykloturistiku. Vybavení pro tenis, stolní tenis a rybolov, zapůjčíme pro hotelové hosty zdarma.
Restaurace s terasou zajišťuje občerstvení dle provozní doby.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Přijďte si k nám odpočinout!
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Stornovací podmínky pensionu „Mlýn Na Prádle“

1. V případě storna závazné objednávky ze strany zákazníka, stornuje
objednatel pobyt písemně (e-mailem, faxem, telegramem, po dohodě telefonicky).
2. Obě strany budou respektovat, že v případě storna z titulu tzv. vyšší moci
nebudou stornopoplatky účtovány.
Jedná se o tyto důvody:
úmrtí člena rodiny, živelná pohroma,
akutní onemocnění spojené s pracovní neschopností.
Tyto důvody musí být zákazníkem prokazatelně doloženy.
3. V jiných případech činí stornopoplatky:
- při stornu ve lhůtě 14–8 dní před poskytnutím první sjednané služby
30 % z ceny ubytovacích služeb
– při stornu ve lhůtě 7–2 den před poskytnutím sjednané služby
50 % z ceny ubytovacích služeb
– při stornu v den nástupu sjednané služby
100 % ceny ubytovacích služeb.
V případě, že kapacita bude dodatečně obsazena náhradníkem objednatele,
storno podmínky budou adekvátně sníženy, jejich výše bude stanovena dohodou
nebo budou zcela zrušeny.
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