
 

 

 

Ceník, provozní a storno podmínky 

 

Období Dvoulůžkový apartmán / noc Čtyřlůžkový apartmán / noc 

1. února – 16. února 2100 Kč 3400 Kč 

17. února – 19. března 2000 Kč 2800 Kč 

20. března – 31. října 1600 Kč 2200 Kč 

1. listopadu – 20. prosince 1200 Kč 1900 Kč 

21. prosince – 31. prosince 2200 Kč 4000 Kč 

1. ledna – 31. ledna 2100 Kč 3000 Kč 

  

Ceny jsou včetně DPH. Změna ceníku vyhrazena. 

 

V případě požadavku na ubytování méně osob než je kapacita apartmánu je cena na 

dotaz: info@apartmány-gottesgab.cz 

 

Při závazné objednávce požadujeme 50 % z celkové částky jako zálohu zaslanou na náš účet, který 

Vám obratem sdělíme zároveň s potvrzenou objednávkou - rezervací. Rezervace bude zrušena, 

pokud nedojde k úhradě zálohy v termínu uvedeném v potvrzené objednávce.  

 

Doplatek ve zbývající výši do celkové ceny ubytování je splatný na účet ubytovatele nejpozději 5 dnů 

před zahájením pobytu ( není-li dohodnuto jinak ). V případě, že nebude v uvedeném termínu 

zbývající výše ceny ubytování uhrazena, je rezervace považována za rezervaci zrušenou 

ubytovaným.  

  

Provedením platby zálohy současně ubytovaný vyjadřuje souhlas se všemi platebními a provozními 

podmínkami a ubytovacím řádem Apartmánů Gottesgab a zavazuje se tyto podmínky dodržovat. 

  

Check in:   od 14 do 18 hodin ( není-li dohodnuto jinak ) 

Check out: do 10 hodin 

V zimní sezóně preferujeme týdenní pobyty. Dotaz na dostupnost kratšího termínu: info@apartmany-

gottesgab.cz 

  

Platba za ubytování se provádí bankovním převodem ( jiným způsobem pouze po dohodě  

s ubytovatelem ). 

 

  

Další poplatky: 

Ubytovací a rekreační poplatek: zahrnuto v ceně 

Lůžkoviny, osušky a ručníky: zahrnuto v ceně 

Parkování přímo u domu: zahrnuto v ceně 

Domácí zvíře: není možné 

Ztráta parkovací karty: 500 Kč 

Ztráta klíče: 1000 Kč 

Nadměrné znečištění pokoje: 2000 Kč 
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Storno podmínky 

 

Ubytovaný může zrušit pobyt (odstoupit od smlouvy o ubytování) z jakéhokoli důvodu nebo i bez 

udání důvodu, a to oznámením zaslaným emailem ubytovateli na adresu info@apartmany-

gottesgab.cz. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je datum a čas odeslání emailu. V takovém 

případě je ovšem povinen uhradit ubytovateli stornopoplatek (odstupné), který v závislosti na době 

zrušení pobytu činí: 

  

bez storno poplatků v době do 30 dnů před příjezdem 

50 % z celkové ceny ubytování při zrušení pobytu v době 29 - 15 dnů před příjezdem 

75 % z celkové ceny ubytování při zrušení pobytu v době 14 - 4 dnů před příjezdem 

100 % z celkové ceny ubytování při zrušení pobytu v době 3 - den příjezdu 

 

V případě, že se host k ubytování nedostaví ve stanovený den a ve stanoveném časovém rozmezí, 

jedná se o zrušení pobytu ubytovaným. 

  

V případě svévolného zkrácení pobytu z jakéhokoli důvodu nemá host nárok na finanční náhradu. 

  

Ubytovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit, změnit dohodnuté podmínky pobytu.  

Ubytovatel může změnit výše uvedené podmínky po dohodě s ubytovaným.  

  

Platnost od 17. 02. 2023 
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