
                                     CENÍK   UBYTOVÁNÍ  2022
Penzion Semerink

Janov nad Nisou 1151

468 11

mob.  +420 608 447 987

                                                                                                                                            …..Váš druhý domov v Jizerských horách

                                     www.penzion-semerink.cz

období Cena

JARO - PODZIM                                   třílůžkový podkrovní pokoj  900 Kč/pokoj/noc

duben - květen                                     čtyřlůžkový podkrovní pokoj  1100 Kč/pokoj/noc

1.4. - 31.5.  1300 Kč/pokoj/noc

září - listopad  1500 Kč/pokoj/noc

1.9. - 30.11.  1500 Kč/pokoj/noc

LÉTO - ZIMA  1100 Kč/pokoj/noc

červen- srpen  1400 Kč/pokoj/noc

1.6. - 31.8.  1600 Kč/pokoj/noc

prosinec - březen  1800 Kč/pokoj/noc

1.12. - 31.3.  1800 Kč/pokoj/noc

pokoje

 čtyřlůžkové apartmány č.1 a 2

čtyřlůžkový apartmán č. 3 - oddělený - vlastní vchod

čtyřlůžkové pokoje  č.1 a 2 

 čtyřlůžkové apartmány č.1 a 2

čtyřlůžkový apartmán č. 3 - oddělený - vlastní vchod

třílůžkový podkrovní pokoj

čtyřlůžkové pokoje  č.1 a 2 

   čtyřlůžkové podkrovní pokoje

1.12. - 31.3.  1800 Kč/pokoj/noc

22.12. - 02.01.                                        navýšení o 30% k cenám léto - zima 

                      vybavenost pokojů

4lůžkové se soc. zařízením WC, sprcha, umyvadlo, TV ,WI-FI internet, lednice, sezení, 1x2 a 2x1lůžko

apartmány č.1, č.2, č.3 WC, sprcha, umyvadlo, TV, WI-FI internet, kuchyňka, lednice, sezení, 1x2 a 2x1lůžko

podkrovní pokoje společné sociální zař.,TV,WI-FI internet, lednice, sezení, 1x2 a 2x1lůžko

společné prostory Velká kuchyň - plně vybavená - bez trouby, lyžárna - vyhřívané sušáky obuvi,

zastřešená terasa, roubená spol.místnost s otevřeným krbem, ohniště, gril, sauna

workoutové hřiště, dětské hřiště, houpačky, pískoviště, venkovní bazén-slaná voda

kapacita penzionu   2 x 4lůžkový se soc.zařízením, 2 x 4lůžkový(typ apartmán), 1x Oddělený apartmán

27 lůžek 1 x 4lůžkový a 1 x 3lůžkový  podkrovní se společným soc. zařízením

Slevy pouze 2 osoby na pokoji 25% sleva

Přistýlka 300 Kč/osoba/noc SAUNA           1 hod. - 350 Kč

příplatky   pouze jedna noc + 70 Kč/osoba                                                    ( pro 5 osob )  každá další hodina  250 Kč

pes/kočka - 200 Kč/den - malá poslušná plemena

poplatky obci 21 Kč/osoba/den 
Osvobozeni od poplatků:osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdrav. postižením.

:osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti 

Cena za ubytování DPH,povlečení, ručníky, TV a Wi Fi internet, energie,vodu,odvoz odpadků, záv. úklid, venkovní bazén

zahrnuje použití kuchyně, spol. místnosti, terasy, ohniště, zahrady, skladování kol a lyží, parkovací místo

Platební Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 40% z celkové ceny za ubytování

čtyřlůžkový apartmán č. 3 - oddělený - vlastní vchod

Platební Rezervace ubytování je podmíněna zaplacením zálohy ve výši 40% z celkové ceny za ubytování

podmínky Doplatek za ubytování je splatný v hotovosti v den nástupu. Platební karty nepřijímáme.

Check in /out Příjezd po 15 hod.                              Odjezd do 10 hod.


