
Ceny ubytování pro rok 2020 platné od 1. března 
Penzion Spolunakole, Doubravice ev. č.4, 511 01  Hrubá Skála, IČO: 081 35 207 
Kapacita : 8 lůžek / 2x třílůžkový pokoj / 1x dvoulůžkový pokoj 

Období  od 1.1. do 30.6. a od 1.9. do 31.12.  

Celotýdenní ubytování bez rekreačního poplatku / celý penzion  19 600 Kč 
/ cena pro 8 osob / noc – 2 800 Kč /  

Rekreační poplatek 1 noc / osoba  20 Kč  

Celotýdenní / cena za celý penzion – obsazenost 4 a méně osob Sleva 10 % 

Ubytování na 6 a méně nocí za celý penzion Přirážka 20 % 

Období  od 1.července do 31.srpna  

Celotýdenní ubytování bez rekreačního poplatku / celý penzion  21 280 Kč 
/ cena pro 8 osob / noc – 3 040 Kč /  

Rekreační poplatek 1 noc / osoba  20 Kč  

Celotýdenní / cena za celý penzion – obsazenost 4 a méně osob Sleva 10 % 

Ubytování na 6 a méně nocí za celý penzion Přirážka 20 % 

Platba nejpozději 36 dní před příjezdem na penzion.  

Kauci v hotovosti uhradí host za skupinu při příjezdu, kauce bude vrácena při odjezdu 

po předání penzionu bez závad a poškození. 

 
5000 Kč 

Storno :  

zrušení v termínu 2 – 0 dní před nástupem: 100% ceny pobytu 
zrušení v termínu 14 – 3 dní před nástupem: 90% ceny pobytu 
zrušení v termínu 35 -15 dní před nástupem: 50% ceny pobytu 
zrušení v termínu 36 a více dní před nástupem: 0% ceny pobytu 
 

 

Poplatek za psa / kočku či jiné zvíře na pokoji / noc – není možné ubytovat. Není 
povoleno 

Dlouhodobé ubytování / delší než celotýdenní ubytování / průběžný úklid po dohodě. Individuální 
ceny 

Transport / denní etapy či výlety – informace na www.spolunakole.cz. Individuální 
ceny 

Zajistíme přívoz a odvoz do penzionu včetně jízdních kol. Individuální 
ceny 

Průvodcování po Českém ráji a Jizerských horách – informace na www.spolunakole.cz. Individuální 
ceny 

Ostatní služby je možné platit platební kartou. Příjezd do penzionu nejdříve ve 14 hodin 
v den ubytování. Odjezd do 10 hodin poslední den ubytování. 

 

Kontakt : 
e-mail: obchod@spolunakole.cz  
tel.: +420 771 126 450 
tel.: +420 771 126 451 
Na požádání pro vás připravíme komplexní nabídku. 

mailto:obchod@spolunakole.cz

