
 

 

Budova Saxana 
01.01.- 31.01. 

18.03.- 14.04.  
01.02.-17.03. 

pokoje STANDARD (pokoj se sociálním zázemím) 

dospělá osoba 480 Kč 510 Kč 

dítě do 12 let 350 Kč 395 Kč 

pokoje ZÁKLAD (pokoj se společným sociálním zázemím) 

dospělá osoba 380 Kč 410 Kč 

dítě do 12 let 290 Kč 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 STANDARD 
01.01.- 31.01. 

18.03.- 14.04.  
01.02.-17.03. 

pronájem celého apartmánu 

(v základní ceně pro 4 osoby) 
1 540 Kč 1 700 Kč 

příplatek za další osobu navíc 

(max. 2) 
160 Kč 170 Kč 

 

Cena obsahuje: ubytování v  apartmánu se dvěma ložnicemi, sociálním 

zařízením,  vybaveným kuchyňským koutem - lednička, mikrovlnka, varné 

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

 

Rodinná chata  

Losinka 
01.01.- 31.01. 

18.03.- 14.04.  
01.02.-18.03. 

pronájem celé chaty bez 

podkroví 

(typ okál-v základní ceně pro 9 

os.) 

2 940 Kč 3 200 Kč 

+velký pokoj v podkroví - max. 4 

os. 
800 Kč 900 Kč 

+ malý pokoj v podkroví - max. 3 

os. 
600 Kč 700 Kč 

přistýlka v rámci celé chaty 200 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, telefon, 

ložní prádlo (bez ručníků), spotřebu vody a energií. 

 
 

Příplatky (společné pro všechny ubytovací kapacity)/den 
za 1/1 pokoj v budově Saxana 150 Kč 

domácí zvíře v pokoji STANDARD, chata Losinka 100 Kč 

domácí zvíře v pokoji ZÁKLAD 50 Kč 

dětská postýlka (vč.ložního prádla) 100 Kč 

Snídaně (švédské stoly) 

dospělá osoba 110 Kč 

dítě 6 -12 let 70 Kč 

dítě do 6 let 50 Kč 

Večeře (švédské stoly) 

dospělá osoba 140 Kč 

dítě do 6 let  70 Kč 

dítě do 12 let 90 Kč 
 

 

PRO UBYTOVANÉ HOSTY NABÍZÍME 

SLEVU 20% NA WELLNESS 

PROCEDURY V NAŠEM STUDIU 

 
 

 

 
 

               CENÍK ZIMA 

Losinka 2018/2019 
 

 

NABÍDKA SPECIÁLNÍCH POBYTOVÝCH 

BALÍČKŮ S WELLNESS PROCEDURAMI 
 

 

SKI  BUS 
Využijte jedinečné možnosti dopravy do ski center z místa vašeho 

ubytování. Zastávka SKI BUSU (za poplatek) přímo u recepce 

*(nutná domluva předem)* 

 

Společné informace 
 

Dítě do 3 let bez nároku na služby zdarma. Ceny jsou uvedeny za 

osobu (nebo apartmán/chatu) a jeden pobytový den. Ceny 

neobsahují rekreační poplatek ve výši 15 Kč za dospělou osobu a 

jeden pobytový den.  Osoby do 18 let a nad 70 let poplatek neplatí. 

 

Pro skupiny nad 25 osob poskytujeme speciální cenové 
podmínky. 

Kontaktujete nás na obchod@losinka.cz. 
 
 
 

 

Adresa, rezervace 

a objednávky 
 

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

Tel.:  +420 583 301 711, 777 700 201 
info@losinka.cz, www.losinka.cz 

 

                                              připojení 

                                           zdarma na restauraci 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Platnost ceníku od 15.11.2019 

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


Silvestrovský pobyt    
 
 

budova Saxana  5 dní/4 noci 
 

 

pokoje STANDARD (pokoj s vlastním soc.zázemím) 
dospělá osoba 3 500 Kč 

dítě do 12 let 2 080 Kč 
 

pokoje ZÁKLAD (pokoj se společným soc.zázemím) 
dospělá osoba 2 800 Kč 

dítě do 12 let 1 940 Kč  
 

Cena obsahuje: 4x ubytování, 4x polopenzi (snídaně formou švédských), 

TV, ložní prádlo, spotřebu vody a energií. 
 

 

apartmán STANDARD 5 dní/4 noci 

pronájem celého apartmánu  
(v základní ceně pro 4 osoby) 

10 000 Kč 

příplatek za další osobu navíc (max. 4) 800 Kč 
 

Cena obsahuje: 4x ubytování v apartmánu se dvěma ložnicemi, sociálním 

zařízením,  vybaveným kuchyňským koutem (lednička, mikrovlnka, varné 

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

 

rodinná chata Losinka 5 dní/4 noci  

pronájem celé chaty  
(typ okál – v základní ceně pro 16 osob) 

21 600 Kč 

přistýlka v rámci celé chaty (max. 6) 1 200 Kč 
 

Cena obsahuje: 4x ubytování v chatě s pěti ložnicemi, s kompletním 

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

WC), vybavenou kuchyňkou (lednička, mikrovlnka, sporák), TV, telefon, 

ložní prádlo, spotřebu vody a energií. 
 
 

 
 

 „Silvestrovský večer“ 
 

V rámci resortu je pro všechny ubytované hosty organizovaný 

„Silvestrovský večer“, který zahrnuje teplý a studený raut po celý 

večer, hudba DJ, slané drobnosti, půlnoční přípitek a ohňostroj.   
 
 
 

Cena „Silvestrovského večera“  - dospělá osoba 500 Kč 

                                                                         - junior (12-17,99 let)  350 Kč 

(povinný příplatek)    - dítě do 12 let 250 Kč

     

 

 
V ZIMNÍM OBDOBÍ  

KEMPOVÁ PLOCHA V PROVOZU 

NA DOTAZ. 

 

 
 

 
 

Pobytové balíčky 
 

 

 

 

 

3 dny/ 2 noci „WELLNESS MINI RELAX“ 
01.01.-30.06. 

30.08.-08.12. 

pokoj STANDARD  pokoj s vlastním soc. zařízením  1 600 Kč 

pokoj ZÁKLAD  rodinný pokoj se společným soc. zař.  1 300 Kč 

apartmán  (min. 4 osoby) 1 700 Kč 
 

Wellness pobyt v ceně zahrnuje tyto procedury, které jsou zajišťovány 

přímo v areálu resortu, v našem vlastním wellness studiu: 
1x  éterická 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 (formou švédských stolů), ložní prádlo, TV, spotřebu vody a 

energií, wellness procedury dle rozpisu. 
 

 

 

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

rodinných srazů, karů, svatebních hostin, sportovních  

a jiných akcí. 

 

 

5 dní/4 noci wellness balíček „RELAX“ 
01.01.-30.06. 

30.08.-08.12. 

pokoj STANDARD   pokoj s vlastním soc. zařízením  2 860 Kč 

pokoj ZÁKLAD   rodinný pokoj se společným soc. zař.  2 220 Kč 

apartmán  (min. 4 osoby) 3 100 Kč 
 

příplatek za jednolůžkový pokoj  600 Kč 
 

Wellness pobyt v ceně zahrnuje tyto procedury, které jsou zajišťovány 

přímo v areálu resortu, v našem vlastním wellness studiu: 
1x éterická  částečná masáž zad, 1x konopný zábal zad, 1x parafínový zábal 

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

dokoupit. Kompletní nabídku procedur Vám na vyžádání zašleme.   

Cena obsahuje: 4x ubytování dané kategorie, 4x polopenzi (formou 

švédských stolů), ložní prádlo, TV, spotřebu vody a energií, wellness 

procedury dle rozpisu. 


