Ceník služeb v roce 2013
Skupinové pobyty pro děti a mládež
Rekreační středisko pro děti a mládež Vyhlídka

Školy v přírodě (min. 4 x nocleh), strava 5 x denně + pitný režim
Dítě MŠ
Dítě 1. – 5. třída ZŠ
Dítě 6. – 9. třída ZŠ
Ostatní a pedagogický dozor

Cena včetně DPH
370,- Kč/dítě a den
385,- Kč/dítě a den
400,- Kč/dítě a den
415,- Kč/osoba a den

! Na každých deset platících dětí jedna osoba pedagogického dozoru ZDARMA !

Školní výlety a ostatní pobytové akce pro děti a mládež, 75% dětí
Dítě ZŠ (1.-5. třída)
Snídaně
Oběd
Večeře
Strava celkem
Nocleh
Dítě ZŠ (6.-9. třída)
Snídaně
Oběd
Večeře
Strava celkem
Nocleh
Ostatní a pedagogický dozor
Snídaně
Oběd
Večeře
Strava celkem
Nocleh
Svačina

Cena včetně DPH
29,- Kč
59,- Kč
57,- Kč
145,- Kč
255,- Kč
32,68,65,165,255,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

33,70,67,170,265,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

16,- Kč

Letní tábory (min. 6 x nocleh),strava 5 x denně + pitný režim
Cena včetně DPH
Účastník(nocleh ve vlastních spacích pytlích)
Lůžkoviny

355,- Kč/osoba a den
30,- Kč/osoba a den

Ceny platí při
!minimálním počtu 20 dětí a maximálním využití lůžek na pokojích

!

Výše uvedené ceny nezahrnují rekreační poplatek městu Blansku ve výši 15,- Kč/os./den, který se vztahuje na
pobyty za účelem léčení nebo rekreace. Tento poplatek je účtován za každý i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu.
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. Stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci.
b)osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

Ceník služeb v roce 2013
Individuální pobyty
Rekreační středisko pro děti a mládež Vyhlídka
Cena včetně DPH
58,- Kč
78,- Kč
88,- Kč
78,- Kč

Strava dospělí
Snídaně rozšířená
Snídaně formou bufetu
Oběd
Večeře
Strava děti do 15 let
Snídaně rozšířená
Snídaně formou bufetu
Oběd
Večeře

53,- Kč
68,- Kč
73,- Kč
68,- Kč

Ubytování (osoba a noc)

1 – 2 noclehy

1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj
3 lůžkový pokoj
4 a více lůžkový pokoj
apartmán ( 2 x 1 lůžkový)
apartmán ( 2 x 2 lůžkový)
apartmán ( 2 a 3 lůžkový)
apartmán ( 2 a 4 lůžkový)

630,400,350,320,580,370,330,320,-

3 a více noclehů

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

600,- Kč
370,- Kč
330,- Kč
300,- Kč
550,- Kč
350,- Kč
310,- Kč
300,- Kč

apartmán = dvě ložnice se společným sociálním zařízením
Děti do 2 let bez nároku na lůžko

ubytování zdarma

Nájem školící místnosti

2.000,- Kč/den

Možnost zapůjčení dataprojektoru.
Výše uvedené ceny nezahrnují rekreační poplatek městu Blansku ve výši 15,- Kč/os./den, který se vztahuje na
pobyty za účelem léčení nebo rekreace. Tento poplatek je účtován za každý i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu.
Od poplatku jsou osvobozeny:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. Stupeň
mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a jejich průvodci.
b)osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

Poskytované slevy
Sleva je poskytována na ubytování a stravu. ( Slevy se nesčítají )
Členové Kolpingova díla

15%

Rodinné pasy

10%

www. vyhlidka-blansko.cz
tel.: 734 231 886, 516 415 080
vyhlidka@kolping.cz

