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Společné informace
Dítě do 3 let bez nároku na lůžko, stravu – zdarma. Ceny jsou uvedeny za osobu nebo
ubytovací kapacitu (apartmán) a jeden pobytový den.
Ceny neobsahují rekreační poplatek ve výši 21 Kč 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.

budova Saxana

20.04.-24.9.2021

pokoje STANDARD pokoj s vlastním sociálním zázemím
dospělá osoba/noc

530 Kč

dítě do 12 let/noc

395 Kč

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

410 Kč

dítě do 12 let/noc

330 Kč

Poznámka: Neobsazené lůžko na rodinném pokoji se neplatí (min. 2 os.). Cena obsahuje: ubytování, ložní
prádlo, TV, snídani (švédské stoly), spotřebu vody a energií.

apartmán
pronájem celého apartmánu
(v základní ceně pro 4 osoby)
příplatek za další osobu navíc (max. 2)

20.4. - 24.9.2021
1 700 Kč
250 Kč

Cena obsahuje: ubytování v apartmánu se dvěmi ložnicemi, sociálním zařízením, vybaveným
kuchyňským koutem - lednice, mikrovlnka, varné plotny, TV, ložní prádlo, spotřebu vody a energií

turistická chatka

20.4.-24.9.2021

typ A čtyřlůžková chatka s palandovými postelemi - neobsazené lůžko v chatce se neplatí (min. 2 os.).
dospělá osoba/noc
dítě do 12 let/noc
typ B dvoulůžková včetně TV
dospělá osoba/noc

195 Kč
165 Kč

dítě do 12 let/noc

180 Kč

250 Kč

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.

Nabídka pro kemp (karavany, stany, obytná auta, obytné přívěsy…)
autokemp
malý stan - max. 2 osoby
velký stan – 3 a více osob
karavan (wohnmobil)
obytný přívěs (za autem)
mikrobus, obytná dodávka
osobní auto
motocykl
dospělá osoba
dítě do 12 let
dítě do 3 let
domácí zvíře
elektrická přípojka – paušál
pronájem ledničky v kuchyňce
vratná kauce klíč elektřina

1.5. - 18.10.2021
65 Kč
80 Kč
120 Kč
95 Kč
95 Kč
55 Kč
40 Kč
75 Kč
50 Kč
zdarma
35 Kč
80 Kč
50 Kč
100 Kč

Vybavení kempu:
- elektrické přípojky (uzamykatelné)
- soc. zařízení bez žetonů s teplou vodou 24 hod.
- letní kuchyňka (bez nádobí)
- bar s letní terasou
- recepce s denním provozem
- Wi-Fi připojení zdarma (pouze restaurace)
ubytování platí do 12.00 hod. následujícího dne
Příplatky (společné pro všechny ubytovací kapacity):
za 1/1 pokoj v budově Saxana (pokoj
STANDARD)
za 1/1 pokoj v budově Saxna (pokoj
ZÁKLAD)
za 1/1 turistickou chatku „B“
za 1/1 turistickou chatku „A“
domácí zvíře apartmán, pokoj s SWC
domácí zvíře v pokoji bez soc. zázemí
domácí zvíře turistická chatka
dětská postýlka včetně ložního povlečení
dospělá osoba
Snídaně (švédské stoly)
dítě 6 -11,99 let
dítě do 6 let

150 Kč/noc
100 Kč/noc
100 Kč/noc
50 Kč/noc
100 Kč/noc
55 Kč/noc
35 Kč/noc
100 Kč/noc
110 Kč
70 Kč
60 Kč

Adresa, rezervace a objednávky:
Rekreační komplex Losinka
U koupaliště 532, 78814 Rapotín
Tel.: +420 777 700 201
info@losinka.cz, www.losinka.cz
Provozovatel: firma PULZ Invest, s.r.o., U koupaliště 532, Rapotín

-dostupné zdarma pouze na baru

platnost ceníku od 01.01.2021

