Dny pro rodiče s dětmi 1.1. - 31.12.2015
Pro klid a nerušený odpočinek hostů není kromě předem určených termínů pobyt dětí mladších osmi let
povolen. Ve vybraných termínech a o svátcích (Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Velikonoce), jakož i o prázdninách
jsou naopak děti v resortu vítány.

Dny pro rodiče s dětmi
Ve vybraných termínech můžete využít speciální nabídky DĚTI ZDARMA.
Při zakoupení jakéhokoliv typu pobytu má každá jedna dospělá osoba/rodič nárok vzít si s sebou jedno dítě
do 8 let ZDARMA.
V rámci nabídky DĚTI ZDARMA mají děti nárok na:




ubytování na přistýlce/dětské postýlce se snídaní formou bohatého bufetu
1,5 hodiny hlídaní dětí denně (v předem stanovené hodiny – čas bude upřesněn v týdnu před pobytem,
ostatní hodiny za příplatek)
vstup do wellness&spa (sauny, páry, vířivka a relaxační místnosti) za doprovodu rodičů a v časy určené
pro vstup do wellness dětem
A dále na služby, které mají rodiče zahrnuty v rámci jejich pobytu (např. Dny plné odpočinku nebo Čas
hýčkání a pohody):




zapůjčení sportovního vybavení (tenis, vybavení na fotbal, stolní tenis, volejbal, badminton, atd.)
koupání v hydromasážní vaně pod širým nebem s rodiči

Nabídka Dnů pro rodiče s dětmi platí v těchto termínech v roce 2015: 30.1. - 15.3.,
29.3. - 9.4., 3. - 10.5., 24.-31.7., 21.-28.8., 28.10. - 7.11., 4. – 6.12.
V ostatních termínech, ve kterých jsou děti v resortu vítány, platí níže uvedená standardní nabídka nebo bude
připraven speciální balíček pro děti. Bližší informace o všech termínech pobytů s dětmi a speciálních balíčcích
pro děti získáte na www.katerinaresort.cz nebo na recepci.
Děti:
Děti ve věku do 3 let (2,99 roku) – ubytování zdarma, bez nároku na postýlku
Dětská postýlka za příplatek:170,-Kč/noc/na pokojích v hotelu Gymnasion a Garnison, 270,-Kč/noc/na pokojích
v hotelu Svatá Kateřina.
Děti ve věku od 3 do 8 let na přistýlce na pokoji s 2 dospělými osobami – 390,-Kč/noc/na pokojích v hotelu
Gymnasion a Garnison, 490,-Kč/noc/na pokojích v hotelu Svatá Kateřina
Uvedené ceny jsou v CZK, včetně DPH a místních poplatků. Uvedené ceny jsou platné pro období od 1.1. do 31.12.2015 a
mohou být změněny, pokud dojde v průběhu tohoto období ke změně sazby DPH.
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