ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY OBDOROVÉHO SVAZU
Železná Ruda – Hotel ENGADIN* - www.engadin.cz
Ubytování rekreantů bude zajištěno v Hotelu Engadin, s výtahem.
Standard pokoje : s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC).
Turistik pokoje : umyvadlo s teplou a studenou vodou, WC + sprcha společné.
Apartmá pokoje : pokoj o dvou místnostech, TV, s 1x vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC).

Sezona (27.5. - 29.9.2018) ceny - osoba /den při pobytu 3 a více dní (pobyty 1-2 dny +50,-/os/den)
Plná penze
Polopenze
Pokoje STANDARD :
dospělý
635,- Kč (původně 730,-Kč)
565,- Kč(původně 650,-Kč)
děti do 10 let
560,- Kč (původně 610,-Kč)
485,- Kč (původně 530,-Kč)
Pokoje TURISTIK :
dospělý
děti do l0 let

530,- Kč(původně 610,-Kč)
470,- Kč(původně 510,-Kč)

460,- Kč(původně 530,-Kč)
395,- Kč(původně 430,-Kč)

APARTMÁ
dospělý
děti do 10 let

680,- Kč(původně 780,-Kč)
590,- Kč(původně 640,-Kč)

610,- Kč(původně 700,-Kč)
515,- Kč(původně 560,-Kč)

Mimosezona (od 1.4. - 26.5. 2018 a od 29.9. – 27.10. 2018)
- v mimosezoně 10% sleva na ceníkové ceny – (http://engadin.cz/engadin/cenik.asp)
Při ubytování jedné osoby na pokoji bude účtován doplatek 50,- Kč/den.
Dítě do 3 let zdarma bez nároku na lůžko a stravu – v případě zájmu o stravu 100,- Kč/den(u dětí rozhoduje věk v den nástupu)
WI-FI připojení k internetu v celé budově hotelu –zdarma.
Za poplatek :
- 210,- Kč/týden televize na pokoji (Standard)
- Wellnes - infrasauna, masáže
- 100,- Kč/den pobyt s domácím zvířetem, (malá plemena)
- rekreační poplatek se hradí na místě
- Forma úhrady pobytu - záloha + doplatek v hotovosti nebo převodem

Hotel pořádá každý týden jednodenní výlety po Šumavě, Bavorském lese a také do Alp. Velmi atraktivní jsou např.
zájezdy do Berchtesgadenských Alp nebo Pasova.
Nástup od 15.00 hodin, poslední den do 10.00 hodin uvolnit pokoj.

Při rezervaci se prosím prokazujte průkazem člena, potvrzením ZO nebo pracovníka příslušného
informačního poradenského centra.

REZERVACE: engadin@engadin.cz, +420 773 650 058

