U Jezera 393, 472 01 Doksy

C E N Í K UBYTOVÁNÍ v Autokempu Klůček Doksy
1. Ubytování v chatkách:
za chatu na 1 noc
chatka
2 lůžková
3 lůžková
4 lůžková
Mini
V měsíci červenec a srpen je minimální délka pobytu 7 dní.
poskytované slevy v období od 1.5. do 30.6. a od 1.9. do 30.9.
držitelé karty ISIC
poskytovaná sleva pro školní zájezdy
chatky - cena za lůžko
příplatek za krátkodobý pobyt (1 noc)

380 Kč
570 Kč
760 Kč
220 Kč

-20%
150 Kč
20%

*před ubytováním je vyžadována vratná záloha na klíč 500,*slevy se vzájemně nesčítají, příplatek neplatí pro školní zájezdy

2. Ubytování ve vlastním zařízení (cena za 1 noc):
osoba
děti od 4 do 15 let
stan
obytný přívěs
obytný automobil

70 Kč
40 Kč
70 Kč
100 Kč
150 Kč

3. Poplatky spojené s ubytováním:
motocykl
osobní automobil
nákladná přívěs k osob. automobilu
parkovné (neplatí osoby ubytované v kempu)
připojení ubyt. zař. na el. síť
poplatek za psa

50 Kč
70 Kč
40 Kč
90 Kč
80 Kč
30 Kč

4. Poskytování služeb:
úschovna kol / 1 den
úschova zavazadel / 1 den

- malá
- velká

20 Kč
10 Kč
15 Kč

* vratná záloha na klíč 500 Kč

zapůjčení kola / 1 den

150 Kč

* vratná záloha 500 Kč

5. Poplatky MěÚ Doksy:
a) poplatek z pobytu
(za osobu na den s výjimkou dne jeho započetí, ve věku od 18 do 70 let)

21 Kč

Ceny ubytování ve vlastním zařízení jsou tvořeny součtem cen za umístění stanu (přívěsu), ceny za osoby, ceny za umístění
vozidel, spotřebu el. energie a poplatku MěÚ Doksy, které se účtují dle vyhlášky o místím poplatku z pobytu
Všechny ceny jsou včetně DPH.

Ceník v platnosti od 1.1.2020
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