
 

 

MOBILNÍ DŮM  NORDIC - MARTIN + FAMILY 

                          

 CENÍK PRO ROK 2023 

 

TERMÍNY 

 

cena dle počtu 
osob na 

mobilním 
domku 

KVĚTEN 
 

29/04 - 27/05 

ČERVEN 
 

27/05 - 01/07 

ČERVENEC 
+SRPEN 

01/07 - 26/08 

SRPEN  
ZÁŘÍ 

26/08 – 
16/09      

ZÁŘÍ 
ŘÍJEN 
16/09 – 
07/10 

 

 
3 osoby 
4 osoby 
5 - 6 osob 

 
75 €/noc 
80 €/noc  
90 €/noc 

 

       
120 €/noc 
130 €/noc 
140 €/noc 

cena je 
 

 jednotná 
  

180 €/noc  

 
120 €/noc 
130 €/noc 
140 €/noc 

 
  80 €/noc 
  90 €/noc 
  90 €/noc 

Uvedená cena je za celý domek s ohledem na počet osob na něm ubytovaných krát počet nocí v daném 

termínu. 

Cena ubytování zahrnuje: 

energie, wifi- kempovou, TV-SAT s čr programy, klimatizaci, povlečení, ručníky, parkování 1 vozidla v kempu, 

venkovní gril po celou dobu vašeho pobytu, službu delegáta 

Cena ubytování nezahrnuje: 

pobytové taxy………….osoba nad 18 let ……….2 €/noc 

                                      osoby 12-17,99 let…..…1 €/noc 

osoby do 11,99 let jsou osvobozeny od platby pobytové taxy, stejně jako držitelé ZTP a ZTP/P průkazky. 

registrační poplatek……..všechny osoby bez rozdílu věku……….1,5 €/pobyt 

závěrečný úklid ……………………………………………………….. 35 €/pobyt 

parkování 2. vozidla……………………………………………………  6 €/noc 

poplatek za psa…………………………………………………………10 €/noc 

příplatek k úklidu při pobytu se psem.............................................   5 €/noc 

vratná kauce za ubytovací jednotku……………………………..… 100 €/pobyt 

přistýlka nad max. počet osob na domku…………………………..  10 €/noc za osobu 

doprava, strava, cestovní pojištění osob na cesty. 

 
Vybavení jednotlivých domků o velikosti …………..32 m2 + terasa 32 m2 

MARTIN:  

3+ kk, 2x koupelna, 2 x ložnice, rozkládací pohovka 180 x 200, kuchyň plně vybavená, klimatizováno v 1 ložnici a v obývacím 

pokoji, wifi má domek pouze kempovou a TV-FREE Sat s českými programy.  K dispozici je prostorné a velké sezení, dřevěná 

lehátka, slunečník plynový gril venkovní aj. 

FAMILY: 

3 + kk, 2 x koupelna - v jedné je pračka místo umyvadla, domek je jinak ve stejném provedení jako dům Martin. Na venkovní 

terase má navíc rohovou sedací soupravu s houpačkou ukotvenou na stropě pergoly-terasy. 


