
 

budova Saxana 20.04.-25.06. 26.06.-24.09. 

pokoje STANDARD pokoj s vlastním sociálním zázemím 
dospělá osoba/noc 460 Kč 530 Kč 

dítě do 12 let/noc 340 Kč 395 Kč 

pokoje ZÁKLAD  rodinný pokoj se společným sociálním zázemím 
dospělá osoba/noc 360 Kč 410 Kč 

dítě do 12 let/noc 290 Kč 330 Kč 
Poznámka:  Příplatek při obsazenosti 1/1 osoba na pokoji 

Cena obsahuje: ubytování, ložní prádlo, TV, snídani (bohaté švédské stoly), 

spotřebu vody a energií, závěrečný úklid. 
 

turistická chatka 
 

24.4. – 25.6. 

25.9. – 4.10. 

26.6. – 24.9. 

typ  A  čtyřlůžková  chatka s palandovými postelemi 
dospělá osoba/noc 175 Kč 195 Kč 

dítě do 12 let/noc 150 Kč 165 Kč 

typ  B  dvoulůžková včetně TV 

dospělá osoba/noc 230 Kč 250 Kč 

dítě do 12 let/noc 160 Kč 180 Kč 
Poznámka: Příplatek při obsazenosti 1/1 osoba na pokoji 

Cena obsahuje:  typ A: ubytování, ložní prádlo bez ručníků, spotřebu vody 

a energií. typ B: ubytování, ložní prádlo bez ručníků, TV, spotřebu vody a 

energií. 
 

apartmán 
20.04.-24.09.2020 

. 

pronájem celého apartmánu 

(v základní ceně pro 4 osoby) 
1 700 Kč  

příplatek za další osobu navíc (max. 2) 250 Kč  
 

Cena obsahuje: ubytování v apartmánu se dvěmi ložnicemi, sociálním 

zařízením,  vybaveným kuchyňským koutem - lednička, mikrovlnka, varné 

plotny, TV, telefon, ložní prádlo, spotřebu vody a energií. 
 

rodinná chata 
20.04. - 31.05. 

01.06.-10.09. 
11.09. – 06.12. 

pronájem celé chaty bez podkroví 

(typ okál-v základní ceně pro 9 osob) 
3 800 Kč 3 100 Kč 

+ velký pokoj v podkroví - max. 4 os. 1 000 Kč 900 Kč 

+ malý pokoj v podkroví - max. 3 os. 1 000 Kč 900 Kč 

přistýlka v rámci celé chaty 300 Kč 250 Kč 
Cena obsahuje: ubytování v chatě s možností až pěti ložnic, s kompletním 

sociálním zařízením (na celé chatě jsou dvě sociální zařízení a celkem 3 

WC), vybavenou kuchyňkou - lednička, mikrovlnka, sporák, TV, ložní prádlo 

bez ručníků, spotřebu vody a energií. 
 

Příplatky (společné pro všechny ubytovací kapacity): 

za 1/1 pokoj v budově Saxana (pokoj STANDARD) 150 Kč/noc 

za 1/1 pokoj v budově Saxna (pokoj ZÁKLAD) 100 Kč/noc 

za 1/1 turistickou chatku „B“ 100 Kč/noc 

za 1/1 turistickou chatku „A“ 50 Kč/noc 

domácí zvíře apartmán, rodinná chata, pokoj s SWC 100 Kč/noc 

domácí zvíře v pokoji bez soc. zázemí 55 Kč/noc 

domácí zvíře turistická chatka  35 Kč/noc 

dětská postýlka včetně ložního povlečení  100 Kč/noc 

Pronájem ledničky v centrální letní kuchyňce 50 Kč/den 

Snídaně (švédské stoly) 

dospělá osoba 110 Kč 

dítě 6 -11,99 let 70 Kč 

dítě do 6 let 60 Kč 

Večeře (bufetové stoly) 

dospělá osoba 140 Kč 

dítě do 6 let 80 Kč 

dítě 6 – 11,99 let 90 Kč 
 

 

 
 

CENÍK JARO, LÉTO,  

2020 
 

 

 

Speciální nabídka pobytových 

balíčků s wellness 

programem! 
 

 

Společné informace: 
 

Dítě do 3 let bez nároku na lůžko, stravu – zdarma. Ceny jsou 

uvedeny za osobu nebo ubytovací kapacitu (apartmán/chata) a 

jeden pobytový den.  

Ceny neobsahují rekreační poplatek ve výši 15 Kč (platí do 31.12.2019) 

za dospělou osobu a jeden pobytový den.  Poplatek nehradí osoby do 

18 let, studenti, osoby ZTP/P + doprovod, ZTP, osoby na služební cestě, 

osoby straší 70 let. 

 

Otopné období v celoročních ubytovacích kapacitách končí           

31.5.2020 a opět začíná 1.9. 2020 (nebo dle aktuální situace viz. 
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č.194/2007Sb. v platném 

znění).  

V případě nepříznivého počasí mimo topnou sezonu lze za příplatek 

100 Kč/den přitopit.  
 

 

UBYTOVÁNÍ od 14:00 hod., odjezdový den do 10:00 hod. 
 
 

 

 

Adresa, rezervace a objednávky: 

Rekreační komplex Losinka 
U koupaliště 532, 78814 Rapotín u Velkých Losin  

Tel.:  +420 583 301 711 

Mob.: +420 777 700 201 

info@losinka.cz, web: www.losinka.cz 

 
Provozovatel: firma PULZ Invest, s.r.o., U koupaliště 532, Rapotín 

 
 

                      
              

 
 

                                                                                                                                                                                 připojení  

                                   zdarma (restaurace) 

                   
 
 
 

Platnost ceníku od 10.10.2019. 

 

http://www.obrazky.cz/?q=logo%20wi-fi&fulltext


 

 

Nabídka pro kemp (karavany, stany) 
(mimo určené období lze využít kemp pouze na dotaz) 

 

autokemp 1.5. - 18.10.2020 
 

malý stan - max. 2 osoby 65 Kč 

velký stan – 3 a více osob 80 Kč 

karavan (wohnmobil) 120 Kč 

obytný přívěs (za autem) 95 Kč 

mikrobus, obytná dodávka 95 Kč 

osobní auto   55 Kč 

motocykl 40 Kč 

dospělá osoba 75 Kč 

dítě do 12 let  50 Kč   

domácí zvíře  35 Kč 

elektrická přípojka – paušál/den 80 Kč 

pronájem ledničky v kuchyňce 50 Kč 

vratná kauce klíč elektřina 100 Kč 

Vybavení kempu: el. přípojky (uzamykatelné* soc. zařízení bez 

žetonů s teplou vodou 24 hod.*letní kuchyňka (bez 

nádobí)*centrální restaurace s letní terasou *recepce s denním 

provozem*ubytování platí do 12.00 hod. následujícího dne 
 

 Nabídka pro školy a dětské kolektivy  
cena uvedena za jeden pobytový den, min. délka 

pobytu 5 dní/4 noci 

duben-červen 

září-říjen 

školy v přírodě, 

sportovní soustředění, 

jazykové kurzy 

typ 

ubytování 

turistické 

chatky 

budova 

Saxana 

MŠ  300 Kč 336 Kč 

ZŠ 1. stupeň 325 Kč 360 Kč 

ZŠ 2. stupeň 336 Kč 384 Kč 

Střední 420 Kč 444 Kč 

Na každých 20 dětí 1 pedagogický pracovník zdarma! 
 

Cena obsahuje: ubytování, jednotné stravování 5x denně včetně pitného 

režimu, ložní prádlo (bez ručníků), využití sportovišť. Možnost přikoupení 

rautových snídaní za poplatek á 30 Kč/den. 

 

RESTAURACE LOSINKA 
prostory rekreačního areálu lze také využít k pořádání oslav, 

rodinných srazů, karů, svatebních hostin, sportovních  

a jiných akcí. 

 

 

 

 

 
 

 

Nabídka pobytových balíčků  
 

Jaro  

pobyt na 5 dní/4 noci  

20.04.-26.6. 

 

 

pokoje STANDARD nebo apartmány(min.4 osoby) s vlastním sociálním 

zařízením  
dospělá osoba s polopenzí 2 200 Kč 

rodinné pokoje ZÁKLAD se společným sociálním zařízením  
dospělá osoba s polopenzí 1 800 Kč 

 

Cena pro 1 osobu obsahuje: 4x ubytování dané kategorie, 4x polopenzi 

(snídaně i večeře formou švédských stolů), ložní prádlo, TV, spotřebu vody 

a energií. 
 

 

Wellness pobyt 

5 dní/4 noci  

20.04.-26.06. 

 

pokoj STANDARD s vlastním sociálním zařízením 3 100 Kč 

pokoj ZÁKLAD se společným sociálním zařízením 2 700 Kč 

apartmán (min. 4 osoby) 3 300 Kč 
 

Wellness pobyt v ceně zahrnuje tyto procedury, které jsou zajišťovány 

přímo v areálu, v našem vlastním wellness studiu: 

1x částečná masáž zad, 1x konopný zábal zad, 1x parafínový zábal 

rukou i s masáží. Další procedury lze na místě nebo předem po dohodě 

dokoupit.  

Cena pro jednu osobu obsahuje: 4x ubytování dané kategorie, 4x 

polopenzi (snídaně i večeře formou švédských stolů), ložní prádlo, TV, 

spotřebu vody a energií, wellness procedury dle rozpisu. 
 

 

„HAPPY wellness letní RELAX“ 

5 dní/4 noci  
26.06.-25.09. 

pokoj STANDARD s vlastním sociálním zařízením 3 300 Kč 

pokoj ZÁKLAD se společným sociálním zařízením 2 840 Kč 

apartmán (min. 4 osoby) 3 300 Kč 
Wellness pobyt v ceně zahrnuje tyto procedury, které jsou zajišťovány 

přímo v areálu, v našem vlastním wellness studiu:1x částečná masáž 

zad, 1x rašelinový zábal, 1x teplý parafínový zábal rukou. Další 

procedury lze na místě nebo předem po dohodě dokoupit.  
Cena pro jednu osobu obsahuje: 4x ubytování dané kategorie, 4x 

polopenzi (snídaně i večeře formou švédských stolů), ložní prádlo, TV, 

spotřebu vody a energií, wellness procedury dle rozpisu. 
 

 

 NEJEN víkendový „MINI RELAX“ 

3 dny/2 noci  

20.04.-26.06. 

30.08.-06.12. 

pokoj STANDARD s vlastním sociálním zařízením  1 800 Kč 

pokoj ZÁKLAD se společným sociálním zařízením 1 500 Kč 

apartmán (min. 4 osoby) 1 900 Kč 
 

Wellness pobyt v ceně zahrnuje tyto procedury, které jsou zajišťovány 

přímo v areálu , v našem vlastním wellness studiu:1x částečná masáž 

zad, 1x rašelinový zábal zad. Další procedury lze na místě nebo předem 

po dohodě dokoupit. Kompletní nabídku procedur Vám na vyžádání 

zašleme.  

Cena pro jednu osobu obsahuje: 2x ubytování dané kategorie, 2x 

polopenzi (snídaně i večeře formou švédských stolů), ložní prádlo, TV, 

spotřebu vody a energií, wellness procedury dle rozpisu. 

  

PRO UBYTOVANÉ HOSTY NABÍZÍME SLEVU 20% NA WELLNESS 

PROCEDURY V NAŠEM WELLNESS STUDIU. 

NUTNÁ DOMLUVA PŘEDEM na wellness@losinka.cz. ,  

mob.. + 420 775 710 735 


