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leden
SEZONY

NY

3. 1.

únor

březen

duben

květen

12. 6.

červen

červenec

srpen

září
15. 9.

4. 1.

13. 6.

16. 9.

říjen

listopad

prosinec
22. 12.
23. 12.
31.12./1.1

Sezona I.

Typ ubytování

Počet lůžek
počet pevných lůžek +
počet max. přistýlek

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ
DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ

1+2
2+2

DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ S BALKONEM
JUNIOR SUITE

(2+1)+2(DĚTSKÁ LOŽNICE)

SUITE S BALKONEM

(2+1)+ 2

2+2

Cena za noc
včetně snídaně

za jednu osobu
do dvou osob
do dvou osob
do dvou osob
do dvou osob

Třetí osoba, dítě na pokoji (přistýlce) do 6 let vč. se snídaní
Každá další ubytovaná osoba na pokoji (přistýlce) do 12 let vč. se snídaní
Každá další ubytovaná osoba na pokoji (přistýlce) od 13 let do 17 let vč. se snídaní
Každá další osoba na pokoji (přistýlce) od 18 let se snídaní
„Večerní čtyřchodové menu“ (polévka, salát, výběr hlavního jídla, dezert)
„Večerní dětské menu“ (polévka, dětské jídlo, zmrzlina)
Domácí zvíře (pes do váhy max. 6 kg), pouze na vyžádání a potvrzení recepcí
Dětská postýlka (do 3 let), nutnost rezervace, počet omezen

4. 1. - 12. 6.
16. 9. – 22. 12.

Sezona II.

13. 6. – 15. 9.
23. 12. – 3. 1.
min počet noci 2

1.250 CZK
1.850 CZK
2.350 CZK
3.350 CZK
2.550 CZK
3.550 CZK
2.550 CZK
3.550 CZK
2.850 CZK
3.850 CZK
zdarma
50 % z ceny pevného lůžka pokoje
70 % z ceny pevného lůžka pokoje
cena pevného lůžka pokoje
363 CZK za osobu
175 CZK za dítě do 12 let vč.
250 CZK / noc
150 CZK / noc

Silvestr 31. 12. - 1. 1.
ALL INCLUSIVE
příplatek
děti do 6 let zdarma
děti 6-17 let 599 Kč
dospělý 1.199 Kč

3.049 CZK
5.748 CZK
5.948 CZK
5.948 CZK
6.248 CZK
zdarma
Dtto + 599 CZK
Dtto + 599 CZK
Dtto + 1.199 CZK
Nepodává se
Nepodává se

Cena ubytování dle typu ubytování, je za jednu nebo dvě osoby, přistýlky jsou možné, viz tabulka a ceník (počet postelí v pokoji + počet přistýlek)
Klimatizace:
na pokoji v letním období ceně
možnost pronájmu mobilní klimatizace
Vizualizace a on-line rezervace všech pokojů a suite je na http://www.hotelberg.cz/cs/hotel-ubytovani-pokoje

TYPY UBYTOVÁNÍ
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ, je standardní pokoj s pracovním stolem. Plocha je od 15 -16,7 m2.
DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ, je standardní pokoj. Plocha je od 17 do 20,2 m2.
DVOJLŮŽKOVÝ POKOJ S BALONEM nebo TERASOU. Plocha pokojů je od 18,3 – 20,1 m2.
JUNIOR SUITE je pokoj s dětskou ložnicí. Plocha je 21,8 – 29,7 m2.
SUITE S BALKONEM obsahuje ložnici a obytnou místnost Plocha je 30,6 – 36,7 m2.
HANDICAP - IMOBILIEN POKOJ je jednolůžkový pokoj bez předsíňky, má prostornou bezbariérovou sprchu s toaletou. Plocha je 12 m2.
Je situován v přízemí do bezbariérového prostoru komunikace s přístupem do dvou podlaží včetně relaxačního zázemí.
VYBAVENÍ POKOJŮ A SUIT
Pokoje a suity jsou nekuřácké. Ložnice mají postele s protialergickými matracemi, světlo na čtení vedle lůžka, přistýlky jsou plnohodnotné rozkládací
čalouněné pohovky nebo křesla vždy se stolkem. Zrcadlo na výšku postavy, odpovídající místo nebo box pro uložení zavazadla/kufru. LCD televize s
dálkovým ovladačem s českými i zahraničními satelitními programy, pokojový bar s nabídkou nápojů, hotelový telefon, trezor. Na chodbách pokojů jsou
vestavěné skříně s ramínky a úložným prostorem.
Všechny pokoje a suity mají vlastní koupelnu. Koupelna je společně s toaletou a sprchovým koutem a je vybavena toaletní skříňkou s umývadlem,
zrcadlem, podlahovým vytápěním, vysoušečem vlasů, termostatickými bateriemi, kosmetickým zrcátkem, odkládací plochou, otopným žebříkem a
koupelnovou předložkou. Osuška a ručník je připraven pro každou ubytovanou osobu. Kosmetické produkty: tekuté tělové mýdlo nebo sprchový gel u
umývadla a sprchy, kosmetické ubrousky. (dále např. šitíčko, sprchovací čepice, pilníček na nehty, bavlněné tampony). Kartový vstup do pokojů,
jednotlivých zón hotelu a parkoviště.
RECEPCE
Otevřená 16 hodin, dostupná telefonicky 24 hodin, platba platební kartou. Možnost uložení cenností na recepci do trezoru.
Hotelová hala s místy k sezení a nápojovým servisem, pomůcky na čištění obuvi, služba prádelny a žehlení, hotelová knihovna.
Prodej z nabídky hygienických předmětů (např. zubní kartáček, zubní pasta, holící souprava, pantofle).
Na požádání polštář a přikrývka navíc, župan a saunová prostěradla, pomoc se zavazadly. Půjčovna sportovního nářadí, kol a elektro koloběžek.
Snídaňový bufet nebo snídaňový jídelní lístek, nabídka Room Service. Restaurace a nabídkou Alla Card a sezonním menu.
Free Wifi, přístup na Internet v pokoji i ve veřejných prostorách. Každodenní úklid pokoje, systém vyřizování stížností.
Ostatní služby a podmínky viz: Doprovodný ceník služeb HOTELU BERG
Ceník procedur WELLNESS THERAPY
Všeobecné smluvní podmínky HOTELU BERG
Podmínky pro vstup do „PRIVÁTNÍ SPA WELLNESS“
AKČNÍ CENY A NABÍDKY
Máme nabídku s 10% slevou na ubytování „nevratná cena“ („non-refundable rate") již i na krátké pobyty.
Týdenní pobyty sobota/sobota s 30% slevou a další výhodné balíčky na http://www.hotelberg.cz
Při rezervaci ubytování pouze přes hotelovou recepci získáte při pobytu, který končí nedělí, zdarma pozdní check-out v šestnáct hodin.
Sledujete naše akční nabídky na facebooku, webu, přihlaste se k odběru newsletteru, nebo kontaktujte recepci.
Do 12.6. večerní menu za cenu zvýhodněnou cenu dospělý 290 a dětské za 140 CZK

verze 24.03.2016

