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CENÍK WELLNESS HOTEL

1.650 Kč

3.450 Kč

3.590 Kč

150 Kč/noc

Zdarma

2.150 Kč

3.050 Kč

850 Kč/noc

1.390 Kč 

2.900 Kč 

3.180 Kč 

1.790 Kč 

2.680 Kč 

Typ pokoje Standardní cena Cena po slevě *

Dvoulůžkový pokoj  
obsazen jednou osobou

Romantický pokoj  
(cena zahrnuje vstup do wellness na dvě hodiny, 
láhev sektu a ovocnou mísu)

Děti do 3,99 let   
(bez nároku na lůžko a stravu)

Rodinný čtyřlůžkový pokoj

Dětská postýlka

Dvoulůžkový pokoj 

Třílůžkový pokoj 

Přistýlka (včetně snídaně)
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Poznámky:
* Cenu po slevě nelze uplatnit o víkendu, ve státní svátky, v době letních prázdnin a od 29.12.2021 do 2.1.2022.
* Domácí mazlíček do 40cm výšky - pouze po předchozí domluvě s hotelovou recepcí.
* Dřívější  Check-in od 8hod a pozdější Check-out do 16hod - za příplatek a s ohledem na volnou kapacitu.

Zahájení pobytu v den příjezdu (check-in) od 14.00 do 21.00 hodin, ukončení pobytu v den odjezdu (check-out) do 10.00 hodin.

V případě zájmu o skupinové pobyty pro firmy, školy atd. zpracujeme individuální cenovou nabídku, požadavky zasílejte na e-mail: obchod@bozenov..cz.
Cena za ubytování nezahrnuje místní poplatek 21 Kč osoba/noc. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. 
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE HOTELOVOU RECEPCI na e-mail: recepce@bozenov.cz, tel. 583 411 299.

400 Kč/noc

600 Kč

200 Kč / 100 Kč

600 Kč

250 Kč / 150 Kč

250 Kč / 150 Kč

50 Kč/den

Typ pokoje Standardní cena

Domácí mazlíček *  
(pouze po předchozí domluvě)

Dřívější Check-in *

Snídaně (osoba / dítě)

Pozdější Check-out *

Oběd (osoba / dítě)

Večeře (osoba / dítě)

Příplatek za bezlepkovou stravu
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CENÍK KEMP BOZEŇOV

1.100 Kč

Zdarma

70 Kč

90 Kč

150 Kč

890 Kč

300 Kč

100 Kč

Chatka

Stan, karavan

Cena/ noc

1-2 noci (chatka/noc) dvě patrové postele

Dítě do 3,99 let

Dítě 3,99 – 14,99 let

Osoba od 15 let

Stan (pro dvě osoby)

3 a více nocí (chatka/noc)

Vratná kauce za chatku (pouze v hotovosti)

Vratná kauce za klíč od sociálního zázemí 
(pouze v hotovosti)

UBYTOVÁNÍ V AREÁLU
Vyberte si ubytování, které vám bude 
vyhovovat. V srdci přírody na vás čeká 
luxusní wellness hotel nebo útulné 

chatky v kempu uprostřed lesů.

V areálu není dostupný mobilní signál, 
a proto můžete hodit všechen stres  

a starosti za hlavu.
Od civilizace však odříznuti nebudete, 
v prostorech hotelu je zdarma wi-fi, 
hotelové pokoje mají vlastní pevné linky.

UŽIJTE SI JEDINEČNOST 
KEMPOVÁNÍ

Nejblíže   přírodě   budete   v   kempu.  
Nedaleko  dolní  přehrady  Na  Jahodné  
se  nachází  kemp  s  útulnými  chatkami,  

spoustou míst pro stany a karavany.
 
Nechybí    moderní    sociální    zařízení    
a kuchyňka. Kemp leží uprostřed krásné

přírody, obklopen lesy.
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Poznámky:
* Domácí mazlíček do 40cm výšky - pouze po předchozí domluvě s hotelovou recepcí.

Cena ubytování v kempu zahrnuje využití sociálního zařízení a kuchyňky (možnost zapůjčení 
nádobí oproti vratné záloze).
Zahájení pobytu v den příjezdu (check-in) od 14.00 do 21.00 hodin, ukončení pobytu v den 
odjezdu (check-out) do 10.00 hodin. 
V případě zájmu o skupinové pobyty pro firmy, školy atd. zpracujeme individuální cenovou 
nabídku, požadavky zasílejte na e-mail: obchod@bozenov.cz.
Cena za ubytování nezahrnuje místní poplatek 21 Kč osoba/noc.  Všechny ceny jsou 
uvedeny vč. DPH. 
PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE HOTELOVOU RECEPCI na e-mail: recepce@bozenov.cz, 
tel. 583 411 299.

70 Kč

70 Kč

9 Kč/ kWh

200 Kč

100 Kč/noc

Motocykl

Osobní automobil (dle kapacity)

Poplatek za elektrickou přípojku

Obytný vůz/karavan (maximálně tři místa)

Domácí mazlíček *  
(pouze po předchozí domluvě)

NUDIT SE U NÁS NEBUDETE

MÁTE RÁDI POHYB  
V PŘÍRODĚ?

V areálu najdete širokou nabídku vyžití. 
Sportovat můžete na multifunkčním 
hřišti s umělým povrchem, travnatém, 
antukovém i beachvolejbalovém hřišti.
Na své si přijdou sportovci, turisté, 
rodiny s dětmi a páry všech věkových 

kategorií.
 
Součástí areálu je adrenalin park  
s lezeckou věží, bungee trampolínou, 
minigolfem, půjčovnou koloběžek  

a střelnicí.

Pak jste na správné adrese! Pokud 
nechcete jen lenošit ve wellness, 
máte možnost své tělo protáhnout na 

některém z našich sportovišť.
 
Vyberte si z široké nabídky sportovních 
ploch a zahrejte si tenis, stolní 
tenis, badminton, nohejbal, volejbal, 
beachvolejbal, fotbal nebo basketbal.



děkujeme

www.bozenov.cz


