
Rekreační objekt FARA Potštejn – CENÍK / PODMÍNKY
Jarníkova 51, 517 43 Potštejn (okres Rychnov nad Kněžnou)

Nabízíme vám pobyt v zrekonstruovaném, luxusně vybaveném historickém objektu bývalé
fary v letovisku Potštejn, přímo pod zříceninou stejnojmenného hradu, v podhůří
Orlických hor, ve východních Čechách.

Objekt pronajímáme celoročně, vždy celý, vč. kompletního vybavení, společných prostor, sklípku, zahrady 
atd., a to pouze jedné skupině hostů (rodina, známí…). Celkem má objekt 5 ložnic s kapacitou 13 lůžek:
v přízemí objektu jsou 2 ložnice (v každé 2lůžko a 1 samostatné lůžko), v 1. patře 3 ložnice (2x ložnice s 
2lůžkem a 1 samostatným lůžkem; 1x ložnice s 1 lůžkem), + k dispozici jsou 3 dětské postýlky, které je možno 
umístit do libovolné ložnice. Počet připravených lůžek/pokojů odpovídá počtu nahlášených osob.

CENY (platné od 26. 6. 2022)
MIMOSEZÓNNÍ POBYTY: JARO + PODZIM + ZIMA
do 4 lůžek (vč.) 1150 Kč objekt/noc, každé další lůžko 225 Kč/noc.
HLAVNÍ SEZÓNA: LÉTO (+ VELIKONOCE + VÁNOCE + SILVESTR)
do 4 lůžek (vč.) 2450 Kč objekt/noc, každé další lůžko 425 Kč/noc.

Děti bez nároku na lůžko (v dětské postýlce naší či vlastní) jsou zdarma.
Přesné termíny období na daný rok jsou uvedeny na našich stránkách: www.dovolenavpotstejne.cz.
Pobyty na LÉTO a na SILVESTR prosím objednávejte (za stejnou cenu) přes naši spřátelenou cestovní agenturu 
Tourtrend s.r.o.: Telefon/fax: 573 341 111, 573 341 112, 602 668 525, 800 171 172. E-mail: objednavky@tourtrend.cz  .   
Odkaz na náš objekt - na www.chatyachalupy.cz zadejte kód: t505.

V ceně pobytu je též: Místní poplatek pobytu 15 Kč / os. / den. Bezdrátové připojení k internetu - WiFi.
Spotřeba energií (elektřina, plyn) a vody. Venkovní vytápěný bazén (podle počasí, min. od května do září).
3 dětské postýlky s povlečením (nutno nahlásit předem). Po dohodě též čistotný, vychovaný pes.

PLATBY / ZÁLOHY
1. Záloha 50 % z celkové ceny pobytu musí být uhrazena do 5 dnů od potvrzení objednávky ubytovatelem - 
převodem na účet. Jako variabilní symbol uvádějte, prosím, datum začátku a konce pobytu, vč. letopočtu.
2. Doplatek za ubytování může být uhrazen rovněž převodem (nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem 
pobytu), případně - po dohodě - je možná platba na místě (hotově).
Ve výjimečných případech je u krátkodobých pobytů (víkendy) - po dohodě - možná celá platba na místě (hotově).

STORNO POPLATKY
1. Zákazník má právo od objednávky odstoupit bez storno poplatků, a to do 50 dnů před objednaným 
termínem. Odstoupení je nutné oznámit telefonicky. Následně bude potvrzeno ubytovatelem emailem.
2. Při odstoupení po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatek ve výši:
a) 20 % z celkové ceny při zrušení objednávky 49 – 31 dnů před nástupem,
b) 50 % z celkové ceny při zrušení objednávky 30 – 8 dnů před nástupem,
c) 100 % z celkové ceny při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem.
V případě, že za sebe zákazník zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.

KAUCE
Ubytovatel má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 5 000 až 10 000 Kč. Případná kauce 
se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku. Zákazník je povinen odevzdat 
objekt ve stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce.

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Provozovatel: Ondřej Sedláček, tel. 777 223 637, fara@dovolenavpotstejne.cz, www.dovolenavpotstejne.cz.
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