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LOVECKÁ CHATA – JÄGERHÜTTE
Chata Supraphon
542 22 Pec pod Sněžkou 204

Tel.   +420 775 113 035   / +420 775 113 040 / +420 775 113 039
www.h-r.cz e-mail: loveckachata@h-r.cz

Chata SUPRAPHON - nabízí mnoho variant ubytování - skupiny větší, menší, rodiny,
samostatné vaření, snídaně, polopenze atd., a tak cenu nutno stanovit smluvně - dohodou.

Možný pronájem celé chaty od 35.000,-Kč/týden + skut. spotřeba el. energie.

Cena obsahuje kontinentální snídani a ubytování v nově rekonstruovaných pokojích s úplně novým
vybavením včetně nového damaškového povlečení, možnost praní v automatické pračce, sušárnu
bot a oděvů, úschovnu lyží, kol a sportovních potřeb s možností údržby – svěrák, nářadí apod.,
stolní hry.
NEKUŘÁCKÝ PENZION     NOČNÍ KLID  22.00---8.00 TERMÍNY / TERMINEN
Za kvalitu našich služeb se nestydíme, záleží nám
na  tom,  aby  se  Vám  u  nás  líbilo  a rádi od Vás
uslyšíme co zlepšit a budeme se snažit Vám vyhovět.

11.4.
do

20.12.

20.12.
do

3.1.

3.1.
do

24.1.

24.1.
do

11.4.
Pokoje typ  B - s  WC  a  sprchou  pro  2  pokoje,  vybavené
dvoulůžkem s možností dvou přistýlek,  veškerým potřebným
nábytkem a s možností WIFI a TV - cena 1 osoba 1 noc 290,- 490,- 290,-  350,-
Pokoje typ A - s vlastním WC a sprchou na pokoji, dvěma
lůžky, sedací soupravou, možností až 4 přistýlek v podkroví
mezonetového pokoje, což milují děti, s možností WIFI, TV.
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do
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do

24.1.

24.1.
do

3.3.
Při obsazení   6 lůžek -  1 osoba 1 noc 270,- 760,- 300,- 350,-
                5 lůžek   -1 osoba 1 noc 300,- 760,- 380,- 400,-
                4 lůžek   -1 osoba 1 noc 350,- 760,- 430,- 450,-
                3 lůžek   -1 osoba 1 noc 370,- 850,- 470,- 510,-
                2 lůžek   -1 osoba 1 noc     390,- 940,- 540,- 590,-
Zapůjčení TV 1 den………….1,-CZK        WIFI 1 den……..10,-CZK          Parkovné 90,-CZK

Doporučujeme ubytovat se na více než 4 noci, čímž získáte 30% slevu z nápojového
a jídelního lístku a parkování zdarma.
Doporučujeme polopenzi -oběd/večeře vč.  polévky/zákusku  + švédská snídaně -
čerstvý ovocný a zeleninový salát, cereální potraviny, jogurt, džemy, domácí koláče,
uzenino-sýrové mísy, vajíčka, máslo, něco teplého např. hemenex, omelety, párky apod.,
pečivo, mléko a po celý den neomezeně káva, čaj, kakao, čokoláda, cappuccino, espreso,
chocolmilk,latte machiato apod., vše jen za……… 190,-CZK/dospělí, dítě za……… 140,-CZK.

Slevy :
20 %  Sleva při druhém ubytování v 1 kalendářním roce na 7 a více nocí, mimo 20.12.-3.1.
20 % sleva na ubytování termínu 20.12. – 3.1. na min 10 nocí
30 % sleva při ubytování na 14 a více nocí
30 % sleva na konzumaci v naší restauraci v případě, že máte zaplaceno ubytování

a polopenzi na více než 4 noci.
25 % sleva pro děti od 3 do 12 let, děti do 3 let bez nároku na služby zdarma
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