
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEENNÍÍKK    PPRROONNÁÁJJMMUU  PPRRÁÁZZDDNNIINNOOVVÉÉHHOO  DDOOMMUU    

PPeennssiioonn  RRoolliimmppeexx    
                                                              

platný  od 21. 12. 2021 do odvolání 

 

            II..  MMIIMMOOSSEEZZÓÓNNAA    
     Období od 04.01.  do 02.05.  a dále od 05. 10.  do 20. 12.  

     (Minimální doba pobytu 5 nocí) 
 

  
 

cena bez DPH 

 

  DPH 

Konečná cena 

včetně DPH 

Objekt/noc                               11..774400,,--  
Pobyt - 5 x noc                                                   88..770000,,--            

            IIII..  SSEEZZÓÓNNAA      
     Období od 03.05. do 04.10.   

     (Minimální doba pobytu 7 nocí) 
 

  cena bez DPH  DPH 
konečná cena 

včetně DPH 

Objekt/noc                         22..000000,,--  
Pobyt -7 x noc                                             1144..000000,,--  

    IIIIII..  VVÁÁNNOOCCEE  ––  SSIILLVVEESSTTRR    

     Období od 21.12.do 04.01.  

     (Minimální doba pobytu 5 nocí)  
 

  cena bez DPH DPH 
konečná cena včetně     

 DPH 

objekt/noc                       22..442200,,--  

RESERVACE: 
Lázeňská 705 
763 12 VIZOVICE 
CZECH REPUBLIC 
Tel.:00420/577 453 383 
Fax: 00420/577 453 383 
Mobil:00420/603 215 621 
E-mail: rolimpex@rolimpex.cz 
www.rolimpex.cz 

ADRESA  PENSION:  
PODKOPNÁ LHOTA č.p. 88 
763 18 PODKOPNÁ LHOTA  
CZECH REPUBLIC 

Mob.: 00420/603 215 621 

Fax:     00420/  577 453 383 

E-mail: rolimpex@rolimpex.cz 

mailto:rolimpex@volny.cz


 

 

Ceny jsou uvedeny bez faktické spotřeby el.energie,vodného+stočného a 

konečného úklidu. Rekreační poplatek není zahrnut v ceně za ubytování.  

Cenou se rozumí pronájem celého objektu s veškerým vybavením a příslušenstvím. 

Rekreační poplatek :6,-Kč/os/den. 
         V ceně je zahrnuto: 

Pronájem objektu s veškerým vybavením a zařízením. 

1.Lož. prádlo, ručníky, osušky, zákl. hygienické potřeby dle počtu objed. osob. 

2.Parkování na ohrazeném,  uzamykatelném parkovišti u Pensionu Rolimpex. 

3.Úklid sněhu v okolí objektu Pensionu Rolimpex před příjezdem klienta. 

4.Používání venkovního bazénu,lehátek,slunečníků a bazénových osušek 

5.Možnost využití venkovního grilu,včetně příslušenství 

 6.Venkovní posezení/stoly a lavice/ 

 

Ceny a podmínky ubytování na BOOKING.COM,nebo u jiných zprostředkovatelů 

ubytování se liší. 

 

V ceně není zahrnuto: 

1. Rekreační poplatek 6,- Kč/dospělá osoba/den. 

2. Vodné a stočné. 

3. Odběr elektrické energie dle faktu, počínaje objednávkou klienta.Provozovatelé 

Pensionu Rolimpex,můžou od klienta,/obzvlášť v zimním období/,před započetím 

odběru el.energie,požadovat uhrazení zálohy,za účelem úhrady pozdější faktické 

spotřeby el.energie klientem. 

Záloha na energie v letním období:1.000,-Kč,v zimním období 2.500,-Kč 

4. Zapůjčení horských kol. 

5. Pobyt se zvířetem. 

 

6.Jiné služby dle nabídky provozovatele Pensionu Rolimpex. 

7.Závěrečný úklid Prázdninového domu za jednorázovou cenu 1.500,- Kč. 

8.Rozšíření lůžkové kapacity, proti původní objednávce, 200,-Kč  

Ceník doplňkových služeb: 

A. Pobyt se zvířetem                                                100,- Kč/den/zvíře 

B. Zapůjčení horských kol                                        100,- Kč/den/kolo 

       (zapůjčení je možné pouze na celou dobu pobytu) 

 

   C.Zprostředkování možnosti zapůjčení videa s přehrávačem CD disků 100,- Kč/den 

   (zapůjčení je možné pouze na celou dobu pobytu) 

    
Den nástupu pobytu je od 15.00 hod do 19.00 hod. Pozdní příjezd nutné dohodnout individuálně.  

V den odjezdu prosíme uvolnit Prázdninový dům-Pension Rolimpex do 10.00 hod. Po 10.00 hod bude hostům účtována cena 

další noci. 

 

 

 
PPrroovvoozzoovvaatteelléé  PPeennssiioonnuu  RRoolliimmppeexx  

    ROLIMPEX, spol. s r.o.  
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