Jsme tu pro vás…
www.skiland.cz

NABÍDKA – LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Rodinný penzion Areál Skiland Ostružná
Rodinný pokoj – dva samostatné pokoje spojené chodbičkou. V chodbičce je WC, koupelna
(sprchový kout), šatní skříně vše společné pro tyto dva pokoje. Wi-Fi, parkování zdarma u areálu. 3,4 a
6lůžkové pokoje, max. kapacita 72 lůžek + 12 přistýlek (šuplík s pevnou matrací).
https://www.skiland.cz/ubytovani/rodinny-penzion/

Areál Skiland Petříkov
Rodinný pokoj – dva samostatné pokoje spojené chodbičkou. V chodbičce je WC, koupelna
(sprchový kout), lednice, varná konvice společné pro tyto dva pokoje. Wi-Fi – omezeně, parkování
zdarma u budovy. 2,3 a 4lůžkové pokoje s možností přistýlky, max. kapacita 37 lůžek + 11 přistýlek
(šuplík s pevnou matrací).
https://petrikov.skiland.cz/ubytovani/penzionskiland/

V případě požadavku na větší ubytovací kapacitu poskytneme ubytování za stejných
podmínek v Ostružné na hotelu i apartmánech a v Petříkově U Orla pouze ve volných termínech.
Celková kapacita:

AREÁL SKILAND OSTRUŽNÁ 141 lůžek + 21 přistýlek
AREÁL SKILAND PETŘÍKOV 56 lůžek + 14 přistýlek

Po dohodě je možné prohlédnout areál a ubytovací kapacity.
Máme dlouholeté zkušenosti a velmi dobré reference s ubytováním pro různé akce.

Jsme členy Asociace restaurací a hotelů ČR (AHRČR)
a uplatňujeme Český systém kvality služeb.

Areál Skiland Ostružná, Ostružná 103, 788 25 Ostružná
Areál Skiland Petříkov, Petříkov 90, 788 25 Ostružná

+420 777 254 542
skiland@skiland.cz

NABÍZENÉ SLUŽBY
➢ tělocvična š.7,5m x d.11 m x v.2,25m je vybavená zrcadlovou stěnou – nutno rezervovat
➢ promítací plátno – ZDARMA
➢ klubovna v budově – ZDARMA
➢ animační program, lyžařský instruktor – cena dle rozsahu služby
➢ prohlídka Expozice hudebních nástrojů – za poplatek
➢ přednáška Horské Služby nebo ochránce CHKO – za poplatek
➢ diskotéka s ozvučením a světly – za poplatek

Na 10 dětí 1 os. pedagogického dozoru ZDARMA.
POBYT MIN. 4 NOCI – kratší pobyty přirážka 20 %.
UBYTOVÁNÍ S PLNOU PENZÍ V TERMÍNECH
2.1.2023 – 19.3.2023
UBYTOVÁNÍ
STRAVA
CELKEM
MŠ + ZŠ 1.-5.ročník
266,00 Kč
660,00 Kč
ZŠ 6.-9. ročník
394,00 Kč
304,00 Kč
698,00 Kč
SŠ
342,00 Kč
736,00 Kč
pedagogický dozor
407,00 Kč
392,00 Kč
799,00 Kč
PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ
➢ pobyt začíná nejdříve nedělí a končí nejpozději pátkem
➢ záloha musí být uhrazena min. 2 měsíce před příjezdem, rezervace je platná po její úhradě
➢ cca týden před příjezdem je závazné nahlásit přesný počet ubytovaných osob
➢ dva dny před příjezdem je možno upřesnit počet max. +-2 osoby bez storno poplatku
➢ pokud klient nenastoupí na ubytování, účtujeme storno poplatek za stravu 1 den pobytu
➢ když klient onemocní během pobytu, vracíme částku za stravu – od násl. dne po nahlášení
➢ zašleme ubytovací smlouvu na základě objednávky včetně rozpisu pokojů k dispozici
➢ jídelníček je zaslán cca týden před příjezdem, bez zpětné reakce se považuje za odsouhlasený
➢ změna stravy v době nástupu není možná – netýká se balíčků
➢ diety je nutné nahlásit předem a je možné požadovat doplatek nebo dovoz vlastních surovin
➢ pokoje jsou obsazovány do plného počtu lůžek – 3 až 4lůžkové pokoje
➢ učitelé jsou ubytováni po 3 na pokoji + jeden pokoj marodka – možný přesun učitelů
➢ případný další doprovod účtujeme dle ceníku pro pedagogy
UBYTOVÁNÍ A SLUŽBY
https://www.skiland.cz/ubytovani/skoly-a-kluby/

https://www.skiland.cz/ubytovani/venkovni-a-vnitrni-areal/

LYŽAŘSKÉ AREÁLY
http://www.ostruzna.cz/skiareal
http://www.bonera.cz/
http://www.kaste.cz/skiareal.html
http://www.ramzovar3.cz/
http://www.skibranna.cz/
http://www.skiarealy-sjezdovky.cz/ski-areal/retezarna-ostruzna/
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU – kolektiv zaměstnanců Areálu Skiland.
Areál Skiland Ostružná, Ostružná 103, 788 25 Ostružná
Areál Skiland Petříkov, Petříkov 90, 788 25 Ostružná

+420 777 254 542
skiland@skiland.cz

