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   Ceník Římskokatolické farnosti Velké Losiny 

STANDARD – s povlečením    
1 - 2 noci 3 noci a více 

Apartmán č. 5 (12 postelí + kuchyně) dospělý 600,- Kč /os. /noc 500,- Kč /os. /noc 
 dítě 200,- Kč /os. /noc 200,- Kč /os. /noc 

Pokoj s koupelnou – č. 1, 2, 3 ,4, 6, 8 dospělý 500,- Kč /os. /noc 400,- Kč /os. /noc  
dítě 200,- Kč /os. /noc 200,- Kč /os. /noc 

 

SLEVA (pouze pro skupiny od 8 platících osob)- vlastní povlečení nebo spacák a prostěradlo + úklid pokoje a sociálky   
1 - 2 noci 3 noci a více 

Pokoj s koupelnou  
číslo pokoje – 1, 2, 3, 4, 5, 6,  8 

dospělý 400,- Kč /os. /noc 350,- Kč /os. /noc 

 
dítě 150,- Kč /os. /noc 150,- Kč /os. /noc 

 

VELKÉ SKUPINY – vlastní povlečení nebo spacák a prostěradlo + úklid pokoje, sociálky, kuchyně, vstupní chodby  

16 a více platících – dospělí/děti 

Uvedené ceny platí za osobu a za jednu noc 

Letní dětské tábory 

Uvedené ceny platí za osobu a za jednu noc 

1–5 nocí - 300/150,- Kč minimálně 6 nocí  

min. 6 nocí - 250/150,- Kč 150,- Kč/ s doporučením kněze 130,- Kč 

  

Ceny od     

250 Kč/noc 
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Další informace: 
Neubytováváme nesezdané páry!!! 

Tento dům je církevním objektem a není veřejným rekreačním zařízením. Proto jsou zde i poněkud jiná pravidla. Mimo požadavku 

slušného a ohleduplného chování zde nelze společně ubytovat nesezdané páry. Prosím, respektujte tyto křesťanské zásady. 

Zvířátka malých plemen kromě hadů a pavouků jsou u nás na faře vítána. 

Děti do 6 let zdarma 

Děti a mládež od 7 do 17 let podle tabulky 

Nevratná záloha: 2 000 Kč na účet 5813677329/0800 

Platí jenom skupiny o jarních a letních prázdninách 

 

 

Lázeňský poplatek – 20,- Kč /os. /noc 

Lázeňský poplatek neplatí:      

a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP/P – III. stupeň a jejich průvodci,      

b) osoby mladší 18 let    

c) vedoucí táborů 

O jarních a letních prázdninách ubytováváme přednostně skupiny, minimálně 6 nocí.  

Při variantě SLEVA:     
• je nutné mít s sebou spacák a prostěradlo nebo povlečení, utěrky, toaletní papír.     

• Farnost nezajišťuje úklid ani toaletní potřeby a ručníky.  

Zálohu pomocí QR Kódu zaplaťte zde. 

Při platbě uveďte jméno 

 


