Rybářský domov poskytuje pro rybáře i nerybáře
bezkonkurenční poměr kvality a cen
O prázdninách (červenec, srpen) je možno ubytovávat pouze v turnusech od soboty
do soboty!
Ubytovací služby
čtyřlůžkové chaty
chata (4 lůžka):
lůžko:

800 Kč (v období od 1.7. do 31.8. celý poplatek za chatku
bez ohledu na počet obsazených lůžek)
200 Kč (v dubnu až červnu a září, říjnu se platí jen počet
obsazených lůžek, min. 2 os.)

Koupelny a toalety pro chatky jsou v hlavní budově, včetně místnosti pro mytí
nádobí, případně kuchyňky.
Dlouhodobý pronájem chaty:
sezónní (duben - listopad): 56.350 Kč (vč. DPH)
měsíční:



červen, červenec, srpen: 14.000 Kč / měsíc (cca 120 Kč / os / den - při
naplnění kapacity 4 lůžek)
duben, květen, září, říjen, listopad: 8.050 Kč / měsíc (cca 70 Kč / os / den při
naplnění kapacity 4 lůžek)

Ubytovací
služby
UBYTOVNA
dvoulůžkový
pokoj:

440 Kč (v období od 1.7. do 31.8. celý poplatek za pokoj bez
ohledu na počet obsazených lůžek)
660 Kč (v období od 1.7. do 31.8. celý poplatek za pokoj bez
třílůžkový pokoj:
ohledu na počet obsazených lůžek)
220 Kč v dubnu až červnu a září, říjnu se platí jen počet
lůžko:
obsazených lůžek
- Koupelny a toalety přímo v ubytovně.
- Parkoviště u ubytovny.
- Přehrada 50 - 100 m.
- Stánek nebo některá z restaurací: 50 - 200 m.

DALŠÍ SLUŽBY:
Připojení k internetu: zdarma. Dále volně k dispozici: kuchací stůl, ohniště,
dětský kout (houpačka, skluzavka, kolotoč).
Prodej povolenek: v hlavní budově v provozní době.
Půjčení loďky: v hlavní budově (správce) v provozní době nebo dle dohody.
Půjčování loděk
(lov ryb z
loďky povolen)
loď malá jednošpicá:
loď velká jednošpicá:
loď velká dvoušpicá:

75 Kč/den 350 Kč/týden
150 Kč/den 700 Kč/týden
75 Kč/den 350 Kč/týden

- Uskladnění vlastní lodě přes zimu: 300 Kč za jednu loď.
Ostatní placené služby
Zapůjčení kuchyňky se sporákem, mycím dvoudřezem, 80 Kč/den
stolem a kuchyňským vybavením
400 Kč/týden
zapůjčení přímotopného tělesa

30 Kč/den

zapůjčení zahradního grilu (záloha 1.000 Kč)

60 Kč/den
200 Kč/ týden

zapůjčení sady nádobí (záloha 1.000 Kč)

60 Kč/den
200 Kč/ týden

použití boxu mrazničky (ulovené ryby)
zapůjčení míče

25 Kč/den
20 Kč/den

Pro neubytované je možnost parkovánív areálu 45 Kč/den, 150 Kč/týden, 400
Kč/měsíc.
V případě návštěvy neubytované osoby vstupné 50 Kč/osobu (limit 2 hod.), děti
do 15 let zdarma.
Používání elektrických spotřebičů (ceny včetně DPH):
- v chatách: za skutečně odebranou el. energii dle odpočtových hodin a dle sazby
distributora 6 Kč/kWh,
- přímotop se hradí paušální částkou za spotřebu el. energie 100 Kč/den.
PRODEJNA RYBÁŘSKÝCH POTŘEB (v hlavní budově):
- drobný prodej rybářského vybavení za skvělé ceny,
- nástrahy, krmítkové směsi, rohlíkové boilies, vlasce, šňůry, krmítka, vezírky,
podběráky a další potřebné věci pro rybáře + prodej živých nástrah (červi, žížaly,
rybičky).

