
  BESKYDSKÝ H-RESORT 

 739 13,  Kunčice pod Ondřejníkem 8  

  tel. 558 847 800, 725 252 400, info@hresort.cz 
 

 

CENÍK UBYTOVÁNÍ 

Nabízíme 3 druhy ubytování v různých cenových kategoriích: 

 

Hotelové pokoje  1.4. – 31.10. 1.11. – 31.3. 

jednolůžkový 1 100,- Kč 1 200,- Kč 

dvoulůžkový 1 500,- Kč 1 600,- Kč 

dvoulůžkový VIP 1 800,- Kč 1 900,- Kč 

třílůžkový 1 700,- Kč 1 800,- Kč 

Uvedené ceny jsou za pokoj/noc/ a bez stravy 

VIP pokoj se od pokoje standardního liší vybavením a interiérem. 

 

Čtyřlůžkový apartmán 1.4. – 31.10. 1.11. – 31.3. 

standard  2 500,- Kč 2 700,- Kč 

VIP 3 000,- Kč 3 200,- Kč 

 Uvedené ceny jsou za apartmán/noc a bez stravy.  

 

Čtyřlůžkový srub 1.4. – 31.10. 1.11. – 31.3. 

standard 2 200,- Kč 2 400,- Kč 

VIP 2 400,- Kč 2 600,- Kč 

Uvedené ceny jsou za srub/noc a bez stravy. 

 

Šestilůžkový srub 1.4. – 31.10. 1.11. – 31.3. 

standard 2 700,- Kč 2 900,- Kč 

VIP 2 900,- Kč 3 100,- Kč 

Uvedené ceny jsou za srub/noc a bez stravy. 

Uvedené ceny standard apartmánů a srubů zahrnují ubytování, ložní prádlo, spotřebu energie, 

ručníky, nezahrnují základní závěrečný úklid (vynesení odpadků, umytí nádobí, svlečení ložního 

prádla). 

VIP apartmán a srub se liší od standardních vybavením a interiérem, jsou zde připraveny mimo 

ručníky i osušky. Jejich cena zahrnuje ubytování, ložní prádlo a spotřebu energie, nezahrnuje 

základní závěrečný úklid (vynesení odpadků, umytí nádobí, svlečení ložního prádla). 
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Rodinám s malými dětmi během pobytu zdarma zapůjčíme: 

 dětskou cestovní postýlku 

 židličku na krmení v restauraci 

 stupínek a desku na WC 

 nočník 

 dětské chůvičky 

 v prostorách restaurace je k dispozici závěsný přebalovací pult 

 

Uvedené ceny ubytování nezahrnují: 

 poplatek z pobytu (u osob ve věku nad 18 let), který činí 30 Kč/osobu/noc 

 poplatek za psa, který činí 100 Kč/psa/noc 

 cenu přistýlky, která činí 300 Kč/noc 

SLEVY UBYTOVÁNÍ 

Mimo různých sezónních nabídek poskytujeme dle domluvy množstevní a věrnostní slevy: 

Počet ubytovaných – min. délka pobytu 2 noci Druh slevy 

10 až 20 osob 10% sleva z ubytování 

21 a více osob 15% sleva z ubytování 

Délka pobytu Druh slevy 

4 – 6 nocí 10% sleva z ubytování 

7 a více nocí 15% sleva z ubytování 

CENÍK STRAVOVÁNÍ 

Snídaně   180 Kč/osoba/den děti 3 - 10 let 126 Kč    

Večeře    240 Kč/osoba/den děti 3 - 10 let 168 Kč 

Polopenze   400 Kč/osoba/den děti 3 - 10 let 280 Kč  

Děti 3 – 10 let platí 70 % z ceny dospělého, děti do 3 let zdarma. 

Hosté se mohou také stravovat dle svého vlastního výběru z jídelního lístku. 

                                            

Ceník je platný od 1.1.2023  


