Ceník služeb / Price list
Vnitřní dětské hřiště / Indoor children playground

20 Kč

Vstupenku a klíč od dětského hřiště obdržíte od personálu hotelu.
A ticket and a key from the playground will be provided by the hotel staff.

Dětské stezky / Children’s trails

20 Kč

Stezka dráčka Zvičináčka (pro děti 3 – 7 let)
Skřítkové a víly (Hledáme klíček k jaru (pro děti 7 – 10 let)
Domácí zvířátka (pro děti 5 – 10 let)
Cena pracovního listu je 20 Kč (k vyzvednutí na recepci hotelu).
At present, the worksheets for these trails are only available in Czech.

HOT TUB
Pro max. 4 osoby / For up to 4 people

600 Kč

Hot-tub je nutné rezervovat alespoň 24 hodin předem.
Hot-tubs must be booked at least 24 hours in advance.

Infračervená sauna / Ifrared sauna
½ hod. / ½ hour

Dolní Brusnice 96
544 72 Bílá Třemešná

200 Kč

Hotel Pod Zvičinou
www.hotelpodzvicinou.cz

Tel.: + 420 499 396 381
info@hotelpodzvicinou.cz

Ceník služeb – LÉTO / Price list - SUMMER
Rybník, dětský bazén / Pond, kid pool
Celý den / Whole day

20 Kč

Tenisový kurt / Tennis court
1 hod. / 1 hour
2 hod. / 2 hours

150 Kč
220 Kč

Půjčovna kol / Bike rental
½ dne / ½ of the day
1 den / 1 day
2 days / 2 days
3 a více dní /3 and more days

cena za den / price for a day

100 Kč
150 Kč
250 Kč
200 Kč

K dispozici máme turistická i horská kola. Při zapůjčení kola helma ZDARMA.
Půjčujeme také dětské sedačky: 70 Kč / den.
We offer both touring and mountain (MTB) bikes. When renting a bicycle, you
can also use our helmet for free. We also lend children's seats: 70 CZK / day.

Půjčovna kánoí / Canoe rental
1 kanoe / 1 canoe

300 Kč

Kánoe Vám zapůjčíme a zavezeme k přehradě Les Království či do Dvora Králové (od
počtu 3 ks) za cenu 300 Kč / kánoe (v případě vlastní dopravy je cena 200 Kč).
We will rent you the canoe and transport them to the dam Les Království or to Dvůr
Králové (from 3 pcs) for the price of 300 CZK / canoe. In the case of your own
transport the price is 200 CZK / canoe.
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