
Ubytování Sporthotel Kácov 18.-20.9.2020 

 Check in 16:00 – 20:00 
 Parkování 50Kč/auto (platnost po celou dobu pobytu, platí i pro neubytované) 
 Zákaz vstupu psů do zázemí Hotelu a sociálních zařízení!  
 Wi-Fi v areálu zdarma 
 Platba hotově i kartou  
 Ubytování se hradí při příjezdu  

 
 

 

 

 

 

 

Chatičky 

 30 Chatek  
  4lůžkové 
 Cena 1200,- Kč za noc 
 V ceně je ubytování v chatce + snídaně formou švédských stolů  
 Nutné přivézt si vlastní lůžkoviny (spacák/deku/polštář) 
 Chatky jsou bez el. proudu a bez topení, jsou čisté 
 Zákaz parkování u chatek (k dispozici jsou dvě parkoviště)  
 Bez kauce 
 Sociální zařízení ( WC a sprchy ) jsou cca 50 m od chatek 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Sruby 

Cena 2800,-  Kč /za noc při obsazenosti 5 lidí ve srubu, se snídaní, malý srub 

Cena 3400,- Kč / za noc při obsazenosti 6 lidí ve srubu, se snídaní, velký srub 

Omezené množství srubů !!! 

Zákaz parkování u srubů, k dispozici jsou dvě parkoviště 

   

 

Stany 

 Možnost ubytování ve vlastních stanech pouze po předchozí domluvě v omezeném počtu 
 Cena 200Kč/noc (v ceně jsou snídaně formou švédských stolů) 

 

Karavan  

 Možnost ubytování ve vlastním karavanu/obytném vozu po předchozí domluvě 
 Omezený počet na 4 auta 
 Cena 500Kč/auto noc (v ceně je el. Přípojka + parkování )  

 

Strava:  

 Snídaně v ceně – švédské stoly 
 Oběd 12:00 – dle domluvy, výběr ze dvou jídel (maso/veg) + polévka 
 Sobota: dýňový krém – 45,- Kč,  1) pečeně na šumavských houbách, houskový knedlík – 145,- Kč,  2) smažený 

hermelín, hranolky, tatarská omáčka – 125,- Kč 
 Neděle: česnečka s bramborami – 45,- Kč,  1) holandský řízek, brambory, okurka – 105,- Kč,  2) zeleninový 

karbanátek, brambory  - 110,- Kč 
 Večeře 18:00 – 20:00, výběr ze dvou jídel (maso/veg)  
 Pátek:  1) pečené kuře alá bažant, šťouchané brambory – 161,- Kč,   2) plněná paprika s rýžím rajčatová salsa  

- 98,- Kč 
 Sobota:  1) rizoto s kuřecím masem a máslovou zeleninou, sýr  - 97,- Kč,   2) rizoto s máslovou zeleninou, sýr  

-  97,- Kč 
 Kiosek s občerstvením  

V celém areálu je zákaz volného pohybu psů, mějte své psy na vodítku. Volný pohyb je možný v přilehlých lesích a na 
loukách. Každý majitel je povinen po svém psovi uklízet. K dispozici bude dostatek odpadkových košů.  

Ubytování na akci v areálu zajišťuje výhradně klub. Objednávky ubytování a jídel, případné dotazy zasílejte na email: 
Lucie.Balogová@email.cz, mob. 777 082 441 nejpozději do 8. 9. 2020.  

Nevolejte do hotelu, ubytování vám nebudou rezervovat.  



 


