Doprovodný ceník služeb HOTELU BERG pro rok 2017/2018
Možnost vystavení více pokojových karet (standardně 2 ks)
Výměna ložního prádla, ručníků a osušek na požádání mimo standardních výměn dle VSP
Možnost zapůjčení županu
Ztráta hotelové karty
Poplatek za sanitaci hotelového pokoje „host kouřil na pokoji“
(včetně úhrady objednaného pobytu viz VSP a vyloučení z pobytu)
Poplatek za nájem klimatizace (pokoje 301, 302, 303, již mají zahrnuto v ceně ubytování)
Prodloužený check-out ( po 11 hodině) v případě, že není příjezd na tento pokoj
Poplatek za praní ručníku vyneseného na pláž
Poplatek za používání pokojového baru jako lednice

zdarma - proti podpisu
190 Kč za osobu a lůžko
zdarma - proti podpisu
240 Kč / kus

Wellness hygienický oděv
Vratná záloha na šatní skříňku
Půjčení prostěradla na osobu (povinné, jestliže není vlastní)
Půjčení ručníku na osobu (povinné, jestliže není vlastní)
Půjčení županu na osobu (povinné, jestliže není vlastní)
Poplatek za ztrátu županu
Poplatek za ztrátu osušky
Poplatek za ztrátu ručníku

neubytovaní
200 Kč
20 Kč
20 Kč
30 Kč
900 Kč
250 Kč
200 Kč

ubytovaní
---zdarma
zdarma
zdarma
900 Kč
250 Kč
200 Kč

PARKING v střeženém prostoru CCTV, se vstupem na kartu (ost. stání v areálu hotelu zdarma)
Možný hotelový transfer (objednání min. 24 hodin před cestou) , maximálně šest osob
Možný hotelový transfer do Prahy, Letiště Václava Havla, maximálně šest osob
Kongresové služby a kancelářské služby
Praní prádla a žehlení prádla
Možnost zakoupení základních hygienických potřeb, hraček, suvenýrů a map na recepci
Možnost zakoupení dárkové kytice pro partnerku, před příjezdem
Půjčovna lyží
Zajištění pronájmu tenisového kurtu (dvanáct antukových kurtů ) , platba na místě
Zajištění kajaků a odvozu k plavbě s návratem po hladině Máchova jezera, platba na místě
RINGOLAND, nejen obrazová galerie F.Ringo Čecha vč. 40 minutové projekce v HOTELU BERG
V Lobby baru biliard
V baru Melodie šipky
Nabídka hotelové vinotéky
Speciální nabídka ochutnávek 100% přírodních pálenek rodinného ovocného lihovaru Žufánek
Zakoupení zboží na lymfomasáže - lymfotriko, lymfokalhoty
Pronájem kola
Pronájem kola 10-17 hodin
Pronájem kola
Pronájem elektrických koloběžek
Servis 24 hodin na telefonu +420 487 877 445, Free Wifi
Concierge recepce – informace např. jízdní řád, kulturní představení, ceny vstupného, atd.
Možnost zapůjčení stolního tenisu, badmintonu, stolních her a karet Hotelová knihovna.
Lobby bar s billiardem, stolním fotbálkem a konzolí Xbox 360
Možnost uschování kol a lyží
Dětský koutek v jedné z restaurací a letní terase
Dětské hřiště, dětský kolotoč, houpačky

2. 500 Kč
250 Kč za započatý den
120 Kč / hodina
30 Kč
100 Kč / den

90 Kč za započatý den
dle tarifních okruhů
2.500 Kč / jedna cesta
dle samostatného ceníku
dle samostatného ceníku
dle samostatného ceníku
dle dokladu nákupu
SPORT PAUDERA, 100 m od hotelu
zajištění zdarma
zajištění zdarma
zvýhodněné 45 Kč, ostatní 65 Kč
20 Kč / hra
20 Kč / pět her
dle vinného lístku
dle ceníku
triko 50 Kč / ks, kalhoty 60 Kč / ks
1. 500 Kč / týden
250 Kč
150 Kč / tři hodiny
dle samostatného ceníku

Zdarma

CENY ZA PRONÁJMY PROSTOR
Pronájem RESTAURACE část NEW
Pronájem BARU MELODIE s tanečním parketem
Poplatek HOTELU za živou hudbu při pronájmu (povinnost Dodat seznam skladeb pro OSA a INTERGRAM)
Poplatek HOTELU za DJ

2.000,- /2 hod, 6.000,- / den
2.000,- / 2 hod, 6.000,- / den
2000 Kč + cena umělců
2000 Kč + cena DJ

Pronájem KONGRESOVÉ MULTIFUNKČNÍ HALY (základní uspořádání školení 85 osob)

4.500,- / 2 hod, 8.000,- / den

Pronájem CLUB „LA SALON“ privátní klubový kuřácký salónek (pro max. 15 osob)

2.000,- / 2 hod, 5.000,- / den
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