Ceník Pyramida I 2016
HOTELOVÉ ubytování (bez léčení) se snídaní:
DBL:
Zimní sezóna: 810,- Kč / Mezi- a Hl.sezóna: 1.080,- Kč za osobu/den
Apartmá: Zimní sezóna: 945,- Kč / Mezi- a Hl.sezóna: 1.215,- Kč za osobu/den
SGL-příplatek
324,- Kč na den
Polopenze - příplatek
243,- Kč za osobu / den
Plná penze - příplatek
486,- Kč za osobu / den
Vánoční příplatek
810,- Kč na osobu (také pro wellness-pobyty)
Silvestrovský příplatek
2.160,- Kč na osobu (také pro wellness-pobyty)

PŘISTÝLKA (3. osoba ve dvoulůžkovém pokoji, vč. snídaně):
Děti do 5,99 let
Děti 6 – 14,99 let
Děti od 15 let a dospělí

zdarma (s/bez přistýlky)
540,- Kč (s/bez přistýlky)
810,- Kč

Ostatní služby:
Garáž
125,- Kč / den
Zvíře na pokoji
160,- Kč / den
Zapůjčení kola
30,- Kč / hodina nebo 150,- Kč / den
Lázeňské poplatky
cca. 21,- Kč za osobu / den
Župan, sauna a bazén
zdarma
Wellnessové pobyty dle nabídky
2x v týdnu taneční večery ve střešní kavárně 19-22 hod
zdarma
Transport z/na nádraží Františkovy Lázně nebo Cheb
zdarma

EXTRA nabídka pro naše lázeňské hosty (s komplexní léčebnou kúrou):
Pro naše stálé hosty věrnostní rabaty (platí pouze pro lázeňské pobyty v délce
trvání min. 14 dní)
1x káva a zákusek zdarma
Zimní poukázka v hodnotě 540,- Kč na osobu/týden při rezervaci na období
03.01. – 31.01.2016 (poslední den odjezdu) a 20.11. – 20.12.2016 (poslední den
odjezdu). Váš léčebný pobyt musí být min.7 dní v tomto období.
Poukázku nelze
kombinovat s věrnostním rabatem.

Uvítací nápoj – malá lahev vína na pokoji
Za VČASNOU REZERVACI poukázka v hodnotě 270,- Kč na osobu, za
rezervace na rok 2017, uskutečněné do 31.12. 2016 (kromě období Vánoce/Silvestr).

ŽÁDNÝ Vánoční a Silvestrovský příplatek – je již v ceně pobytu
Rezervace konkrétního pokoje je možná – rezervace je zpoplatněna částkou 135,Kč za pokoj/rezervaci.

Příjezd / Odjezd:
Příjezd (Check-in)
Odjezd (Check-out)

Kontakty:
Lázeňský hotel PYRAMIDA, a.s.
Slatina 91
351 01 Františkovy Lázně
Tschechische Republik
Tel:
+420 354 401 500
Fax:
+420 354 543 136
e-mail: reserve@hotelpyramida.com
www.hotel-pyramida.cz

od 14:00 hod
do 10:00 hod

