
CHATA NA KONCI SVĚTA 

CENÍK 2022 

Jedlová v Orlických horách 265 

Pronajímá se pouze celý objekt. Kapacita je 30 lůžek. 

 

  mimo sezóna léto zima 

1 noc 11 000 12 000 13 000 

2 noci 13 000  14 500 16 000 

3 noci 17 000 19 000 21 000 

4 noci 22 000 25 000 27 000 

5 nocí 26 000 30 000 32 000 

6 nocí 30 000 35 000 37 000 

7 nocí 33 000 37 000 39 000 

                                                                             *Cena je včetně spotřeby uhlí a vody 

 

Mimo sezóna → (duben, květen, říjen, listopad) 

Léto → (červen, červenec, srpen, září) 

Zima → (prosinec, leden, únor, březen) 

 

Speciální ceny: 

• Cena za Silvestr - 5 nocí, 70 000,- Kč (27.12. - 1.1.2023) 

• Velikonoce – pobyt minimálně 3 noci (14.4. – 17.4.2022) za cenu letní sezóny 

• Státní svátek 28.10. – pobyt minimálně 3 noci (27.10. - 30.10.2022) za cenu letní sezóny 

 

V období léto a zima se zpravidla pronajímá objekt pouze na celý týden (sobota-sobota). 

Součástí ceny není poplatek z pobytu odváděný obci Deštné v Orlických horách (vyhláška č. 3/2019), který činí 20 

Kč/osoba/noc. Tento poplatek se hradí samostatně ubytovateli, který ho pak odvádí obci. 

Rezervační poplatek je 40 % ceny, splatný do 3 dnů od provedení písemné rezervace, doplatek nejpozději týden před 

nástupem pobytu. 

Cena za poskytnutí jedné sady povlečení je 150 Kč (povlečení, prostěradlo, chránič matrace) případně lze použít 

vlastní povlečení. 

Vratná kauce je 5000 Kč a je hrazena v hotovosti při nástupu pobytu a je určena k hrazení případně vzniklých škod na 

objektu nebo jeho vybavení. Případná vyšší škoda bude hrazena doplatkem. Z vratné kauce se odečítá skutečná 

spotřeba elektrické energie, sazba je 6,50 Kč/kWh. 

Poplatek za směsný odpad 90,-Kč / za pytel 110 l, za plasty 70,-Kč /za pytel 70 l, bude odečteno z kauce na konci 

pobytu dle skutečného množství odpadu. 

 


