
ZVÝHODNĚNÉ POBYTY PRO ČLENY ODBOROVÉHO SVAZU 

 

Chlum u Třeboně – PENZION  HEJTMAN 

378 04  Chlum u Třeboně 370 

tel. + 420 775 336 954 – rezervace pobytů  – pí. Keslová 

e-mail: penzion.hejtman@tiscali.cz 

www.penzionhejtman.com 

 
 

Cenové podmínky pro letní sezónu 2017 (od 1.7. do 26.8.): 
 

3 430,- Kč – dospělá os/týden s polopenzí  

2 380,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí  

 

15,- Kč/dosp.os. od 18-ti do 70-ti let/den – rekreační poplatek obci 

Děti od 0 do 3,99 let bez nároku na lůžko a stravu platí manipulační poplatek 100,- Kč/den 
(pobyt na společném lůžku nebo dítě v postýlce) - v doprovodu 2 plně platících dospělých 
osob max. 2 děti. 
Zapůjčení dětské postýlky je pro děti do 3,99 let zdarma (po předchozí domluvě). 

 

  Cenové podmínky v mimosezóně 2017  

(od 15.4. do 10.6., od 26.8. – 30.9.): 

3 150,- Kč – dospělá osoba/týden s polopenzí  

2 380,- Kč – dítě od 4 do 9,99 let/týden s polopenzí  
15,- Kč/dosp.os. od 18-ti do 70-ti let/den – rekreační poplatek obci 

Možnost dokoupení plné penze za 100,- Kč/osoba. 

mailto:penzion.hejtman@tiscali.cz
http://www.penzionhejtman.com/


Rekreační týdenní pobyt v roce 2017 zahrnuje: 

 7x ubytování ve dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích s příslušenstvím  

 7x polopenze (snídaně formou bufetu, večeře dvouchodová servírovaná)  

– stravování  začíná v sobotu večeří  a končí v sobotu snídaní 

 pokoje jsou k dispozici v den příjezdu od 14.00 hodin a v den odjezdu do 9.00 hodin 

 

Storno podmínky a pobyt se zvířaty: 

 pobyt se zvířaty je z hygienických důvodů zakázán 

 pokud host nezaplatí zálohu k požadovanému datu, pobyt bude bez dalšího upozornění 

zrušen 

 zruší-li účastník rezervaci v době delší než 20 dní před nástupem, záloha mu bude 

vrácena v plné výši snížena pouze o poštovné. Zruší-li účastník rezervaci v době kratší 

než 20 dní před nástupem a delší než 10 dní před nástupem, záloha mu bude vrácena ve 

výši 50%. Zruší-li účastník rezervaci v době kratší než 10 dní před nástupem, zálohu 

nevracíme. 

 nevyužije-li účastník objednané služby v důsledku dřívějšího ukončení pobytu z vážných 

důvodů, cena za nevyužité ubytování se nevrací, cena za nevyužité stravování bude 

vrácena jen za stravu druhý a další dny. První den je hrazen balíčkem jednodenní 

stravou. 

 

 

Vybavení areálu penzionu – služby v ceně: 
 

 dětský a internetový koutek, Wi-Fi a TV ve všech pokojích 

  malé fitness centrum a stolní tenis 

 dětské hřiště s prolézačkami, pískovištěm, klouzačkou, houpačkou a domečkem 

 otevřené ohniště 

 parkoviště v areálu  

 možnost úschovy vlastních jízdních kol v garáži 

penzionu 

 možnost masáží 

 

                Pište,  

         Volejte, těšíme se 

na Vaši    návštěvu 


