CENÍK UBYTOVÁNÍ – ROK 2019
Wellness hotel Panorama**** Blansko – Moravský kras
Snídaně „A“

Check-in: od 14 do 20 hodin, pozdní příjezd nutno hlásit předem

Pokoje PANORAMA CLASSIC NEW - nekuřácké
1/1

Jednolůžkový pokoj

1.490,- Kč / noc se snídaní

1/2

Dvoulůžkový pokoj

990,- Kč / osoba a noc se snídaní

1/3

Třílůžkový pokoj

880,- Kč / dospělá osoba a noc se snídaní
704,- Kč / dítě a noc se snídaní

1/4, 1/5

Rodinné studio

890,- Kč / dospělá osoba a noc se snídaní
712,- Kč / dítě a noc se snídaní

Rekonstruované pokoje v prvním a druhém patře hotelu s výhledem do údolí nebo hotelového atria. Pokoje mají kvalitní
vybavení, koupelnu se sprchou a toaletou. Na pokojích je malá lednička, TV, telefon a připojení k internetu (WiFi nebo pevnou
linkou, kabel k dispozici).
Rodinné studio = dva dvoulůžkové pokoje se společným hlavním vchodem a společným sociálním zařízením, přičemž toaleta
a koupelna jsou dvě samostatné místnosti přístupné z chodbičky. Televize a telefon jsou na obou pokojích.

Pokoje PANORAMA SUPERIOR - nekuřácké
1/1 Jednolůžkový pokoj

1.690,- Kč/noc se snídaní

1/2 Dvoulůžkový pokoj

1.190,- Kč/osoba a noc se snídaní

Jednolůžkový pokoj ZTP

990,- Kč/noc se snídaní

Pokoje SUPERIOR jsou pokoje s balkonem s panoramatickým výhledem v třetím patře přístupné výtahem, s vysokým
standardem ubytování. Mají manželskou postel o velikosti 2 x 2 metry, malou ledničku, trezor, připojení k internetu (pevnou
linkou, kabel k dispozici).

Příplatek za přistýlku (rozměr 185 x 80 cm)
550,- Kč/noc se snídaní dospělý i dítě
Příplatek za postýlku
100,- Kč/noc
Ubytování dítěte 3 – 11,9 let bez lůžka
180,- Kč/noc
Příplatek za klimatizaci – na vyžádání při rezervaci pokoje
PANORAMA SUPERIOR č. 305, 306, 307, 308

150,- Kč/den

Příplatek za kuchyňku s vybavením – na vyžádání při rezervaci pokoje
PANORAMA CLASSIC NEW č. 220

150,- Kč/den

Stravování
V ceně ubytování je vždy snídaně podávaná formou bohatého bufetu.
Za příplatek lze doplatit polopenzi. Večeře je tříchodová s výběrem hlavního chodu z více variant nebo teplý bufet.
Dospělý
280,- Kč/den
Dítě (3 – 11,9 let)
180,- Kč/den
À la carte restaurace s tradiční domácí kuchyní otevřena po celý den. V době vydávání polopenzí může být výdej z jídelního
lístku omezen.

Ostatní
Ubytování pejska (nebo jiného drobného zvířete)
200,- Kč/noc
Rekreační poplatek
15,- Kč/noc (pouze dospělá osoba 18-70let) *změna vyhrazena
Rekreační poplatek je příjmem obce a vybíráme jej za město Blansko HOTOVĚ v recepci, výši stanovuje obec!
Vstup do venkovního dohřívaného bazénu je v sezóně pro ubytované hosty neomezený a je zahrnutý v ceně ubytování.

Dětská sleva
Počítá se u dítěte do 11,9 let a pouze v doprovodu dvou platících osob a pro pevné lůžko. Činí 20 %.
Děti do 2,9 let bez nároku na samostatné lůžko mají pobyt se snídaní zdarma.
Dětská postýlka je k zapůjčení za 100,- Kč/noc včetně lůžkovin a povlečení (jen na vyžádání – počet omezen).
Ztráta karty od pokoje

50,- Kč

