
                                                                                REKREACE A  TÁBORY   BISKUPICE   2022

od do dnů
1. turnus so - pá 02.07.2022 15.07.2022 13 5800,- 450,-/den 6110,- 470,-/den

                                                               sourozenci mají každý slevu 5%

POZOR  nástup na rekreaci je po 15 hodině
 v roce 2022 dosáhne 9 let a méně

3. turnus So-So 16.07.2022 23.07.2022 7 chaty,chatky 3 290,- (470Kč/den) 3150,- (450Kč/den)
ošetřovna 3430,- (490Kč/den) 3290,-(470Kč/den)
ošetřovna s WC 3570,- (510Kč/den) 3430,- (490Kč/den)

4. turnus So-So 23.07.2022 30.07.2022 7 chaty,chatky 3 290,- (470Kč/den) 3150,- (450Kč/den)
ošetřovna 3430,- (490Kč/den) 3290,-(470Kč/den)
ošetřovna s WC 3570,- (510Kč/den) 3430,- (490Kč/den)

5. turnus So-So 30.07.2022 06.08.2022 7 chaty,chatky 3 290,- (470Kč/den) 3150,- (450Kč/den)
ošetřovna 3430,- (490Kč/den) 3290,-(470Kč/den)
ošetřovna s WC 3570,- (510Kč/den) 3430,- (490Kč/den)

6.turnus So-So 06.08.2022 13.08.2022 7 chaty,chatky 3 290,- (470Kč/den) 3150,- (450Kč/den)
ošetřovna 3430,- (490Kč/den) 3290,-(470Kč/den)
ošetřovna s WC 3570,- (510Kč/den) 3430,- (490Kč/den)

7.turnus So-So 13.08.2022 20.08.2022 7 chaty,chatky 3 290,- (470Kč/den) 3150,- (450Kč/den)
ošetřovna 3430,- (490Kč/den) 3290,-(470Kč/den)
ošetřovna s WC 3570,- (510Kč/den) 3430,- (490Kč/den)

8.turnus So-So 20.08.2022 27.08.2022 7 chaty,chatky 3 290,- (470Kč/den) 3150,- (450Kč/den)
ošetřovna 3430,- (490Kč/den) 3290,-(470Kč/den)
ošetřovna s WC 3570,- (510Kč/den) 3430,- (490Kč/den)

Jelikož naše zařízení je určeno převážně dětem, platí stejná hygienická pravidla jako pro dětská hřiště a parky,
takže není v našem zařízení povolen rekreantům  pobyt jakéhokoliv zvířectva !!!
  Strava se podává  5x denně - poukaz je na celý pobyt,za neodebranou stravu se peníze nevrací
V nabídce je možnost bezlepkové  stravy - nahlaste při objednávání akce
  Cyklisté vítáni - případě výletů jsou možné balíčky v hodnotě jídla (nutno hlásit 2dny před)

Každá chata,chatka má svůj vlastní měřič spotřeby elektřiny. 
Spotřeba pro vlastní potřebu (nabíječky rychlovárné konvice,ledničky,přímotopy ….) se platí zvlášt dle skutečné spotřeby

        Školy v přírodě mají na 15 dětí jeden dozor zdarma
květen,červen,září chaty, chatky ošetřovna sWC ošetřovna bez WC  

450Kč/den  (230Kč/den strava  -  220Kč/ den pobyt) 510Kč/den 490Kč/den
děti do 3 let zdarma

Tyto mimosezonní  ceny jsou kalkulovány pro děti, pokud se zúčastní dospělí, mají cenu stejnou
rozpis stravy

snídaně, přesnídávka 30
oběd 100  
svačina 20
večeře 80
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                           V ceně je zahrnuto užívání všech sportovišť
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DĚTSKÝ  TÁBOR -   doprava společná REKREACE
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v roce 2022 dosáhne 3 roky a méně
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     REKREACE - doprava vlastní
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