(Cena za osobu/noc v EUR)
Hlavní sezóna
28.04. - 13.05.2015
03.07. - 31.10.2015
27.12. - 10.01.2016

Mimo sezóna
02.03. - 27.04.2015
14.05. - 02.07.2015

Zimní sezóna
11.01. - 01.03.2015
1.11. - 26.12.2015

Dvoulůžkový pokoj
(single use)

184

148

128

Dvoulůžkový pokoj

140

116

94

Apartmá
(při obsazení 2 osobami)

186

148

128

Přistýlka

96

82

62

V ceně je zahrnuto:
Ubytování včetně DPH, lázeňské taxy, plná penze (výběr z různých druhů diet dle doporučení lékaře), studený a teplý
nealkoholický nápoj ke každému jídlu, trezor na pokoji, zapůjčení koupacího pláště, volný vstup do bazénu vč.
whirlpoolu, přípitek na uvítanou.
Vstupní vyšetření a sestavení individuálního léčebného plánu, kontrolní prohlídka /u 14-ti a vícedenních pobytů/.
Denně pitná kúra, týdně 17 léčebných procedur předepsaných lékařem, podle potřeby základní laboratorní vyšetření a
klidové EKG.

U léčebných pobytů s polopenzí odečítáme z pultové ceny

Povinné příplatky:
Štědrovečerní
Silvestrovský
Ruské Vánoce

30 €/osoba
80 €/osoba
40 €/osoba

5 €/osoba
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Léčení dětí:
Léčíme děti pouze od 7 let. Děti obdrží 10 procedur za týden. Prohlídka u pediatra je zahrnuta v ceně.
Sleva na dětské léčení 20% (7-14 let), cestuje-li alespoň s jedním dospělým
Odběratel se zavazuje stanovit svoji prodejní cenu tak, aby nepoškodil obchodní zájmy dodavatele. To znamená, že
jeho konečná cena nebude vyšší než aktuální pultová cena dodavatele, s níž je odběratel seznámen, a nižší, než je jeho
netto cena nákupní.
V případě, že odběratel poruší ujednání v předchozím odstavci tohoto článku, je dodavatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy, a to písemným projevem doručeným odběrateli. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení projevu o
odstoupení. Současně s odstoupením je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, od
níž odečte odběratelem případně zaplacenou zálohu; tím není dotčeno právo dodavatele uplatňovat na odběrateli
náhradu škody, pokud byla jednáním odběratele způsobena (poškození dobrého jména hotelu apod.).

Karlovy Vary 16.07.2014

Ladislav Böhm
Obchodní ředitel
hotelu Venus

