SKLENÁŘKA – centrum meditace a přírodního učení
Ceník platný od 1. ledna 2020.
Ceny pronájmu a ubytování jsou stanoveny pro pobytové skupiny 15 a více osob.
Pobyt menších skupin a pronájem prostor bez ubytování je třeba dohodnout
individuálně, zejména v topné sezóně.
Klesne-li počet osob ve skupině oproti prvotnímu předpokladu pod 15 osob,
vyhrazujeme si možnost upravit v součinnosti s Vámi nabídku pobytu
odpovídajícím způsobem tak, aby pro nás provoz nebyl ztrátový.

/// SÁLY A DALŠÍ PROSTORY ///
a) VELKÁ MEDITÁRNA (stodola 105m2): světlý sál s dřevěnou podlahou, okny na východ a
západ a francouzskými dveřmi na louku. Rozměry sálu jsou 11 x 9,5m. V zázemí kuchyňka, 2x WC
a sprcha.
Pronájem:

2500 Kč/den (1. května – 30. září)
3500 Kč/den (1. října – 30. dubna – topná sezóna)

Pro delší pobyty větších skupin možná sleva.
b) VELKÝ SÁL (vila 68m2): světlý sál s dřevěnými parketami a šesti vysokými okny s výhledem
na jezírko a les. Rozměry sálu jsou 10,5 x 6,5 m.
c) MALÝ SÁL (vila 56m2): světlý sál s dřevěnou podlahou a výklenkem s okny na tři strany s
výhledem na jezírko a les. Rozměry sálu jsou 8 x 6m plus výklenek.
Pronájem sálu ve vile:

2000 Kč/den (1. května – 30. září)
2500 Kč/den (1. října – 30. dubna – topná sezóna)

Pro delší pobyty větších skupin možná sleva.
d) TÝPÍ: s centrálním ohništěm na indiánské louce, průměr 10 metrů, kapacita 35-45 osob.
Pronájem 1500 Kč/den + dřevo na oheň.
e) v rámci areálu lze využít k setkání také jídelnu v přízemí vily, s kamny na dřevo a promítacím
plátnem, kruh stromů u jezírka a Posvátný háj. Pro ženy je dále v lese Měsíční chýše.
Všechny sály jsou vybaveny matracemi, polštářky, ozvučením a příjemným osvětlením. Pro týpí a
venkovní sezení můžeme zapůjčit karimatky, koberečky a venkovní polštáře. V rámci pronájmu je
k zapůjčení flipchart a projektor (půjčení projektoru ... 500 Kč/den, 2500 Kč/týden).

/// UBYTOVÁNÍ ///
 BUDOVA VILY: dva pokoje s kapacitou 8 osob (matrace) a 10 osob (postele) a
dva menší pokoje s postelemi pro 2-3 osoby. Dle potřeby lze ke spaní na matracích
využít také oba sály. Celková kapacita 40-50 míst. Společné soc. zařízení se nachází v
prvním patře vily (6x sprcha, 4x WC, odděleno pro pány a dámy), další sociální zařízení je
v přízemí (5x WC) a další u velké meditárny ve vedlejší budově (sprcha a 2x WC).
 CHATKY: dvoulůžkové a čtyřlůžkové chatky s postelemi, bez sociálního zařízení,
celkem pro 20 osob. V blízkosti chatek je 5x suché WC, letní koupelna (sprchy, umyvadlo)
a zdroj pitné vody.
 STANY: od léta do podzimu stanovací plocha poblíž venkovních sociálek.
 MARINGOTKA v ústraní je určená pro individuální pobyty. Vlastní soc. zařízení.

Cena ubytování:


vila... 250 Kč/os/noc (1. května – 30. září), 300 Kč/os/noc (1. října – 30. dubna)



chatka... 250 Kč/os/noc (1. května – 30. září), 350 Kč/os/noc (1. října – 30. dubna)



maringotka/poustevna … podrobnosti ZDE



stan .. 150 Kč/os/noc

Ubytování ve vlastním spacáku, zapůjčení peřiny a ložního prádla 100 Kč na celý
pobyt, zapůjčení ručníku 50 Kč, možnost vyprání prádla v pračce 100 Kč.
Prostory jsou závazně rezervovány zaplacením zálohy ve výši ceny pronájmu
sálu na účet č. 2000135158/2010 (Fio banka). V případě stornování pobytu je záloha
použita na storno poplatek.
Ceny pronájmu a ubytování jsou uvedeny bez DPH. Pro neplátce DPH se ceny navýší o 10 %
(zbylou část DPH bere na sebe poskytovatel služeb), pro plátce DPH o standardních 21 %.

/// STRAVOVÁNÍ ///
Pro ubytované skupiny zajišťujeme v rámci pronájmu vily dle dohody vegetariánské či
veganské občerstvení, které vychází z klasických receptur tradičních světových kuchyní.
Naší specializací jsou čisté pokrmy zhotovené původními postupy, bez užití syntetických
dochucovadel, modifikátorů a stabilizátorů chutí a v maximální míře s využitím surovin od
lokálních dodavatelů. Na přání zajišťujeme cateringové služby.
Časy jídel: snídaně 8-9h

///

oběd 12.30 – 13.30h

Cena plné penze (snídaně, oběd, večeře)
Ceny jídel jsou konečné.

///

večeře 18-19h

skupina 15 a více osob ... 300 Kč/os/den
skupina do 14 osob ... 350 Kč/os/den

///
Děti do 4 let (vč.) mají ubytování a stravování zdarma, od 5 do 12 let za 50 % základní ceny.
WIFI je zdarma dostupná v části prostor Sklenářky. Parkování pro hosty zdarma.
Sklenářka nemá charakter běžného ubytovacího zařízení či penzionu. Ubytování i stravování
zajišťujeme pouze v rámci pronájmu vily nebo jako součást programu pro předem přihlášené
hosty.

STORNO PODMÍNKY
Zrušení rezervace více než 60 dnů před příjezdem
Zrušení rezervace 41 - 60 dnů před příjezdem
Zrušení rezervace 21 - 40 dnů před příjezdem
Zrušení rezervace 0 - 20 dnů před příjezdem

Vrácená záloha po odečtení admin.
poplatku 500,- Kč
25 % z ceny zálohy
50 % z ceny zálohy
100 % z ceny zálohy

V případě, že stornujete objednaný pobyt, ale najdete za sebe plnohodnotnou náhradu, storno
poplatky neúčtujeme.
Provozovatel areálu:
Sklenářka s.r.o.
Domanovická 2481, 19016 Praha 9
IČ: 24833860

