Autokemp Seč Pláž – Ceník 2015
Ceny ubytovacích služeb jsou uvedeny za 1 noc pobytu, včetně DPH 15 %.
POLOŽKA

červenec, srpen

červen, září

duben, květen, říjen

SEZONA

SLEVA 20 %

SLEVA 40 %

zdarma
45,75,-

zdarma
36,60,-

zdarma
27,45,-

70,70,40,110,95,120,110,110,20,60,15,6,- Kč / kWhod.

56,56,32,88,76,96,88,88,16,60,15,6,- Kč / kWhod.

42,42,24,66,57,72,66,66,12,60,15,6,- Kč / kWhod.

940,450,580,760,760,1.500,1.700,75,70,40,- / lůžko

188,- / lůžko
180,- / lůžko
232,- / lůžko
152,- /lůžko
není nabízen
300,- / lůžko2)
340,- / lůžko2)
60,56,40,- / lůžko

141,- / lůžko
135,- / lůžko
174,- / lůžko
114,- / lůžko
není nabízen
225,- / lůžko2)
255,- / lůžko2)
45,42,40,- / lůžko

50,13,-

40,13,-

30,13,-

UBYTOVÁNÍ VE VLASTNÍM ZAŘÍZENÍ:
Dítě do 6 let
Dítě 6 – 15 let
Osoba nad 15 let
Stan
Auto
Motocykl
Obytné auto
Karavan
Maringotka, buňka, jiné zařízení
Autobus
Nákladní auto
Přístřešek (altán)
El. přípojka
El. přípojka – vl. měření
– spotřeba (21 % DPH)

UBYTOVÁNÍ V UBYT. JEDNOTKÁCH KEMPU:
Chata 4lůžková s WC *
Chata 2lůžková *
Chata 2lůžková s WC * 1)
Maringotka (4 lůžka)*
Rodinný stan (4 lůžka) *
Mobilní dům (2 l. dosp. + 2 l. dětská)* 1)
Mobilní dům de luxe (2 l. dosp. + 4 l. dětská)* 1)
Přistýlka
Vozidlo u chaty - jednorázově
Příplatek za lůžkoviny (u pobytů na 1 noc)
Pes, kočka
Rekreační poplatek (18 – 70 let), 0 % DPH

* V ceně není zahrnut rekreační poplatek ve výši 13,- Kč / osoba / noc a jednorázový poplatek za umístění
motorového vozidla. Na každé dítě do 15 let sleva 5 % z ceny pobytu (sleva se nevztahuje na rekr.
poplatek).
1)
2)

Možnost přistýlky
Minimálně 2 lůžka

Slevy pro držitele průkazů ZTP 40 %, ZTP/P 50 % z ceny ubyt. jednotky, auta a osoby
Slevy pro držitele rodinných pasů: 100 % z poplatků za dítě (až 3 děti) nebo 100 % z ceny auta

