
 

 

Ceník ubytování od 1.5. – 31.12.2020  
čtvrtek - neděle 

       Uvedené ceny jsou v CZK, včetně DPH. Uvedené ceny jsou platné pro období od 1.5. do 31.12.2020. Cena nezahrnuje místní poplatky. 
 

Cena zahrnuje:  
snídani formou bohatého bufetu, volný vstup do wellness&spa v hotelu Svatá Kateřina (sauny, páry, 
vířivka, relaxační místnosti), 1x vstup na 2 hodiny do wellness&spa v Ájurvédském pavilonu (vyhřívaný 
bazén s několika hydromasážními lehátky, dva moderní whirpooly, saunu s panoramatickým výhledem 
do přírody, páru a Kneippův chodník), volný vstup do posilovny, DPH, transfer z oploceného 
nehlídaného parkoviště v Počátkách do Resortu Svatá Kateřina a zpět. 
 
Povinné příplatky:  
50% přirážka v případě požadavku jedné noci během víkendu (páteční nebo sobotní noc). 
 
Děti: 
Pro Váš klid a odpočinek jsou u nás děti ve věku do 6 let vítány jen v předem určených termínech. Ve 
vybraných termínech jako jsou např. Vánoce, Silvestr, Velikonoce, některé prázdninové termíny apod. 
(zpravidla pak jeden týden v měsíci),  jsou připraveny speciální pobyty pro rodiče s dětmi. O všech 
termínech s dětmi Vám podá informaci recepce. 
Děti ve věku do 2 let (1,99 roku) – ubytování zdarma, bez nároku na postýlku 
Dětská postýlka za příplatek: 270,-Kč/noc 
Děti ve věku od 2 do 6 let na přistýlce na pokoji s 2 dospělými osobami – 790,-Kč/noc se snídaní 
 
Domácí mazlíčci:  
Pobyt s domácím mazlíčkem je možný max. do velikosti retrievera, pouze na pokojích hotelu Gymnasion 
a Garnison.  
Poplatek za prvního psa činí 350,-Kč/noc, za druhého psa činí poplatek 490,-/noc. 
 
Check in/out pokoje: 
Standardní check in od 14:00 hod.  
V případě požadavku na early check in, je účtován příplatek 50% z ceny za pokoj.  
Standardní check out do 11:00 hod.  
V případě požadavku na late check out, je účtován příplatek 50% z ceny za pokoj.  
V případě, že přijedete dříve nebo odjíždíte déle, velice rádi Vám uschováme zavazadla. 
V neděli je možnost si prodloužit check out do 18:00 hod. bez účtování příplatku – ale vždy pouze po 
dohodě s recepcí při Vašem příjezdu. 

Typ pokoje 
Hotelová budova 

Cena za osobu 
ve dvoulůžkovém 
pokoji obsazeném 

jednou osobou 

Cena za 
dvoulůžkový pokoj 

obsazený 
dvěma osobami 

Cena za osobu na 
přistýlce 

ve dvoulůžkovém pokoji 
s přistýlkou obsazeném  

třemi osobami 

Počet 
pokojů 

STD. – Shiraz  
Hotel Gymnasion 

2.990,- 3.590,- 990,- 24 

SUP.- Chardonnay  
Hotel Garnison 

3.590,- 4.190,- 990,- 10 

SUP.- Cabernet  
Hotel Svatá Kateřina 

3.590,- 4.190,- NELZE 13 

SUP.- Merlot  
Hotel Svatá Kateřina 

3.590,- 4.190,- 990,- 20 

DLX.- Sauvignon  
Hotel Svatá Kateřina 

4.190,- 4.790,- NELZE 6 

DLX.- Pinot  
Hotel Svatá Kateřina 

4.190,- 4.790,- 1.190,- 3 

DLX JUN. SUITE- Carmenere  
Hotel Svatá Kateřina 

5.190,- 5.790,- 1.190,- 3 



 

 

Ceník ubytování od 1.5. – 31.12.2020  
neděle - čtvrtek 

        Uvedené ceny jsou v CZK, včetně DPH. Uvedené ceny jsou platné pro období od 1.5. do 31.12.2020. Cena nezahrnuje místní poplatky. 
 

 

Cena zahrnuje:  
snídani formou bohatého bufetu, volný vstup do wellness&spa v hotelu Svatá Kateřina (sauny, páry, 
vířivka, relaxační místnosti), 1x vstup na 2 hodiny do wellness&spa v Ájurvédském pavilonu (vyhřívaný 
bazén s několika hydromasážními lehátky, dva moderní whirpooly, saunu s panoramatickým výhledem 
do přírody, páru a Kneippův chodník), volný vstup do posilovny, DPH, transfer z oploceného 
nehlídaného parkoviště v Počátkách do Resortu Svatá Kateřina a zpět. 
 
 
Děti: 
Pro Váš klid a odpočinek jsou u nás děti ve věku do 6 let vítány jen v předem určených termínech. Ve 
vybraných termínech jako jsou např. Vánoce, Silvestr, Velikonoce, některé prázdninové termíny apod. 
(zpravidla pak jeden týden v měsíci),  jsou připraveny speciální pobyty pro rodiče s dětmi. O všech 
termínech s dětmi Vám podá informaci recepce. 
Děti ve věku do 2 let (1,99 roku) – ubytování zdarma, bez nároku na postýlku 
Dětská postýlka za příplatek: 270,-Kč/noc 
Děti ve věku od 2 do 6 let na přistýlce na pokoji s 2 dospělými osobami – 790,-Kč/noc se snídaní 
 
Domácí mazlíčci:  
Pobyt s domácím mazlíčkem je možný max. do velikosti retrievera, pouze na pokojích hotelu Gymnasion 
a Garnison.  
Poplatek za prvního psa činí 350,-Kč/noc, za druhého psa činí poplatek 490,-/noc. 
 
Check in/out pokoje: 
Standardní check in od 14:00 hod.  
V případě požadavku na early check in, je účtován příplatek 50% z ceny za pokoj.  
Standardní check out do 11:00 hod.  
V případě požadavku na late check out, je účtován příplatek 50% z ceny za pokoj.  
V případě, že přijedete dříve nebo odjíždíte déle, velice rádi Vám uschováme zavazadla. 
V neděli je možnost si prodloužit check out do 18:00 hod. bez účtování příplatku – ale vždy pouze po 
dohodě s recepcí při Vašem příjezdu. 

Typ pokoje 
Hotelová budova 

Cena za osobu 
ve dvoulůžkovém 
pokoji obsazeném 

jednou osobou 

Cena za 
dvoulůžkový pokoj 

obsazený 
dvěma osobami 

Cena za osobu na 
přistýlce 

ve dvoulůžkovém pokoji 
s přistýlkou obsazeném  

třemi osobami 

Počet 
pokojů 

STD. – Shiraz  
Hotel Gymnasion 

2.290,-  2.790,- 890,- 24 

SUP.- Chardonnay  
Hotel Garnison 

2.690,- 3.280,- 890,- 10 

SUP.- Cabernet  
Hotel Svatá Kateřina 

2.690,- 3.280,- NELZE 13 

SUP.- Merlot  
Hotel Svatá Kateřina 

2.690,- 3.280,- 890,- 20 

DLX.- Sauvignon  
Hotel Svatá Kateřina 

3.290,- 3.880,- NELZE 6 

DLX.- Pinot  
Hotel Svatá Kateřina 

3.290,- 3.880,- 1.090,- 3 

DLX JUN. SUITE- Carmenere  
Hotel Svatá Kateřina 

4.290,- 4.790,- 1.090,- 3 


