
Ceník RS Zahradiště - platný od 01.01.2019

Ubytování
Podnájem ubytovací jednotky Cena / noc
Dvoulůžko [2+0] 200 Kč
Čtyřlůžko [4+1] 250 Kč
Malá chata [4+0] 250 Kč
Velká chata [8+0] 450 Kč

Podnájem místa pro vlastní ubytovací zařízení Cena / noc
Malý stan do třech osob 40 Kč
Velký stan - pro čtyři a více osob 70 Kč
Obytný vozík o hmotnosti do 2000 Kg 80 Kč
Obytný vozík o hmotnosti 2001 Kg a více 110 Kč
Obytný automobil o hmotnosti do 3500 Kg 110 Kč
Obytný automobil o hmotnosti 3501 Kg a více 150 Kč

Ubytování v ubytovací jednotce nebo ve vlastním ubytovacím zařízení Cena / noc
Dospělá osoba (osoba 15 +)   100 Kč
Děti 3 - 15 let 70 Kč
Děti do 3 let bez nároku na lůžko 0 Kč
Dlouhodobé ubytování (1 měsíc +) na dotaz

Příplatky Cena / noc Jednorázová cena
Pes / domácí zvíře 30 Kč
Lůžkoviny 150 Kč
Akumulační kamna / Přímotop 100 Kč
Vytápění vlastním zařízením 100 Kč

Stravování
Snídaně kontinentální / táborová 60 Kč
Pečivo (rohlíky a chléb 50/50); máslo; marmeláda; domácí pomazánka dle aktuální nabídky (např. šunková, rybí, 
sýrová nebo vaječná a nebo paštika,  může být také salám, snídaňové párky, vejce atd. ). Pomazánka (jeden druh) : 
marmeláda (jeden druh) v poměru množství 2 : 1; ovocný čaj.

* Polévka 28 Kč
Na každý den k obědu bude v nabídce jeden druh polévky dle aktuálního menu.

* Hlavní chod (oběd) 105 Kč
Na každý den k obědu bude v nabídce jeden druh hlavního jídla dle aktuálního menu. K hlavnímu jídlu mohou být 
podávány zeleninové saláty, oblohy, kompoty či ovoce.

* Obědové menu 115 Kč
Polévka + hlavní chod

* Večeře 105 Kč
Na každý den k večeři bude v nabídce jeden druh hlavního jídla dle aktuálního menu. K hlavnímu jídlu mohou být 
podávány zeleninové saláty, oblohy, kompoty či ovoce.

* Cena polovičních porcí je účtována částkou 70% ze základní ceny. Neplatí u snídaně.

Cena za přípravu individuálního jídelníčku (strava bezlepková, vegetariánská atp.) je účtována 
částkou 130% ze základní ceny.


