Dny plné odpočinku 1.1.-31.12.2016 – 3 dny
Typ pokoje
Hotelová budova

STD. - Shiraz
Hotel Gymnasion

STD. -Chardonnay
Hotel Garnison

SUP.- Cabernet
Hotel Svatá Kateřina

SUP.- Merlot
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Sauvignon
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Pinot
Hotel Svatá Kateřina

DLX JUN. SUITE Carmenere
Hotel Svatá Kateřina

Cena za osobu
v dvoulůžkovém
pokoji obsazeném
jednou osobou

Cena za osobu
v dvoulůžkovém
pokoji
obsazeném
dvěma osobami

Cena za osobu v
dvoulůžkovém
pokoji s přistýlkou
obsazeném
třemi osobami

Počet
pokojů

3.690,-

2.990,-

2.990,-

24

3.690,-

2.990,-

2.990,-

10

4.290,-

3.590,-

NELZE

13

4.290,-

3.590,-

3.590,-

20

4.990,-

3.990,-

NELZE

6

4.990,-

3.990,-

3.990,-

3

5.990,-

4.990,-

4.990,-

3

Uvedené ceny jsou v CZK, včetně DPH a místních poplatků. Uvedené ceny jsou platné pro období od 1.1. do 31.12.2016
a mohou být změněny, pokud dojde v průběhu tohoto období ke změně sazby DPH.

Cena programu Dny plné odpočinku zahrnuje:








ubytování na 2 noci se snídaní formou bohatého bufetu
volný vstup do wellness&spa (sauny, páry, vířivka a relaxační místnosti)
volný vstup do posilovny
1x terapeutickou akupresurní masáž mušlemi Pure Fiji 25´+ 5´
1x koupel v hydromasážní vaně pod širým nebem 25´+ 5´
půjčení kola nebo sněžnic dle sezóny (2 hodiny) nebo 1x lekce cvičení (1 hodina dle aktuální nabídky
v daném termínu) nebo ½ hodiny jízdy na koni
transfer Počátek (oploceného nehlídaného parkoviště) do resortu a zpět

Termíny v roce 2016: kdykoliv, lze čerpat i ve všední dny
Ve všední dny (pobyt nesmí zahrnovat páteční a sobotní noc) SLEVA 10% z výše uvedených cen
Děti:
Pro Váš klid a odpočinek jsou u nás děti ve věku do 8mi let vítány jen v předem určených termínech. Ve
vybraných termínech jako jsou např. Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Velikonoce, prázdniny apod. jsou připraveny
speciální pobyty pro rodiče s dětmi. O všech termínech s dětmi Vám podá informaci recepce.
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 se snídaní/na pokojích
v hotelu Gymnasion a Garnison, 490,-Kč/noc se snídaní/na pokojích v hotelu Svatá Kateřina
Domácí mazlíčci:
Pobyt s domácím mazlíčkem je možný max. do velikosti retrievera, pouze na pokojích hotelu Gymnasion a
Garnison. Poplatek za prvního psa činí 170,-Kč/noc, za druhého psa činí poplatek 370,-/noc.

Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327
394 64 Počátky

Česká Republika
tel. recepce: +420 565 456 801
+420 606 657 002

fax: +420 565 456 803
info@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz

Dny plné odpočinku 1.1.-31.12.2016 – 4 dny
Typ pokoje
Hotelová budova

STD. - Shiraz
Hotel Gymnasion

STD. -Chardonnay
Hotel Garnison

SUP.- Cabernet
Hotel Svatá Kateřina

SUP.- Merlot
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Sauvignon
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Pinot
Hotel Svatá Kateřina

DLX JUN. SUITE Carmenerre
Hotel Svatá Kateřina

Cena za osobu
v dvoulůžkovém
pokoji obsazeném
jednou osobou

Cena za osobu
v dvoulůžkovém
pokoji
obsazeném
dvěma osobami

Cena za osobu v
dvoulůžkovém
pokoji s přistýlkou
obsazeném
třemi osobami

Počet
pokojů

4.980,-

3.990,-

3.990,-

24

4.980,-

3.990,-

3.990,-

10

5.580,-

4.590,-

NELZE

13

5.580,-

4.590,-

4.590,-

20

6.570,-

5.280,-

NELZE

6

6.570,-

5.280,-

5.280,-

3

7.980,-

6.570,-

6.570,-

3

Uvedené ceny jsou v CZK, včetně DPH a místních poplatků. Uvedené ceny jsou platné pro období od 1.1. do 31.12.2016
a mohou být změněny, pokud dojde v průběhu tohoto období ke změně sazby DPH.

Cena programu Dny plné odpočinku zahrnuje:








ubytování na 3 noci se snídaní formou bohatého bufetu
volný vstup do wellness&spa (sauny, páry, vířivka a relaxační místnosti)
volný vstup do posilovny
1x terapeutickou akupresurní masáž mušlemi Pure Fiji 25´+ 5´
1x koupel v hydromasážní vaně pod širým nebem 55´+ 5´
půjčení kola nebo sněžnic dle sezóny (4 hodiny) nebo 2x lekce cvičení (2x 1 hodina dle aktuální nabídky v daném termínu) nebo 2x ½ hodinu jízdy na koni
transfer Počátek (oploceného nehlídaného parkoviště) do resortu a zpět

Termíny v roce 2016: kdykoliv, lze čerpat i ve všední dny
Ve všední dny (pobyt nesmí zahrnovat páteční a sobotní noc) SLEVA 10% z výše uvedených cen.
Děti:
Pro Váš klid a odpočinek jsou u nás děti ve věku do 8mi let vítány jen v předem určených termínech. Ve
vybraných termínech jako jsou např. Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Velikonoce, prázdniny apod. jsou připraveny
speciální pobyty pro rodiče s dětmi. O všech termínech s dětmi Vám podá informaci recepce.
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 se snídaní/na pokojích
v hotelu Gymnasion a Garnison, 490,-Kč/noc se snídaní/na pokojích v hotelu Svatá Kateřina
Domácí mazlíčci:
Pobyt s domácím mazlíčkem je možný max. do velikosti retrievera, pouze na pokojích hotelu Gymnasion a
Garnison. Poplatek za prvního psa činí 170,-Kč/noc, za druhého psa činí poplatek 370,-/noc.

Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327
394 64 Počátky

Česká Republika
tel. recepce: +420 565 456 801
+420 606 657 002

fax: +420 565 456 803
info@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz

Dny plné odpočinku ve všední dny
1.1.-31.12.2016 – 5 dní
Typ pokoje
Hotelová budova

STD. - Shiraz
Hotel Gymnasion

STD. -Chardonnay
Hotel Garnison

SUP.- Cabernet
Hotel Svatá Kateřina

SUP.- Merlot
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Sauvignon
Hotel Svatá Kateřina

DLX.- Pinot
Hotel Svatá Kateřina

DLX JUN. SUITE Carmenerre
Hotel Svatá Kateřina

Cena za osobu
v dvoulůžkovém
pokoji obsazeném
jednou osobou

Cena za osobu
v dvoulůžkovém
pokoji
obsazeném
dvěma osobami

Cena za osobu v
dvoulůžkovém
pokoji s přistýlkou
obsazeném
třemi osobami

Počet
pokojů

4.980,-

3.990,-

3.990,-

24

4.980,-

3.990,-

3.990,-

10

5.580,-

4.590,-

NELZE

13

5.580,-

4.590,-

4.590,-

20

6.570,-

5.280,-

NELZE

6

6.570,-

5.280,-

5.280,-

3

7.980,-

6.570,-

6.570,-

3

Uvedené ceny jsou v CZK, včetně DPH a místních poplatků. Uvedené ceny jsou platné pro období od 1.1. do 31.12.2016
a mohou být změněny, pokud dojde v průběhu tohoto období ke změně sazby DPH.

Cena programu Dny plné odpočinku ve všední dny zahrnuje:








ubytování na 4 noci se snídaní formou bohatého bufetu
volný vstup do wellness&spa (sauny, páry, vířivka a relaxační místnosti)
volný vstup do posilovny
1x terapeutickou akupresurní masáž mušlemi Pure Fiji 25´+ 5´
1x koupel v hydromasážní vaně pod širým nebem 55´+ 5´
půjčení kola nebo sněžnic dle sezóny (4 hodiny) nebo 2x lekce cvičení (2x 1 hodina dle aktuální nabídky v daném termínu) nebo 2x ½ hodinu jízdy na koni
transfer z Počátek (oploceného nehlídaného parkoviště) do resortu a zpět

Termíny v roce 2016: Nástup možný pouze v neděli nebo v pondělí
Děti:
Pro Váš klid a odpočinek jsou u nás děti ve věku do 8mi let vítány jen v předem určených termínech. Ve
vybraných termínech jako jsou např. Mikuláš, Vánoce, Silvestr, Velikonoce, prázdniny apod. jsou připraveny
speciální pobyty pro rodiče s dětmi. O všech termínech s dětmi Vám podá informaci recepce.
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 se snídaní/na pokojích
v hotelu Gymnasion a Garnison, 490,-Kč/noc se snídaní/na pokojích v hotelu Svatá Kateřina
Domácí mazlíčci:
Pobyt s domácím mazlíčkem je možný max. do velikosti retrievera, pouze na pokojích hotelu Gymnasion a
Garnison. Poplatek za prvního psa činí 170,-Kč/noc, za druhého psa činí poplatek 370,-/noc.
Resort Svatá Kateřina
Svatá Kateřina 327
394 64 Počátky

Česká Republika
tel. recepce: +420 565 456 801
+420 606 657 002

fax: +420 565 456 803
info@katerinaresort.cz
www.katerinaresort.cz

