
 

  

O b j e d n á v k a  i n z e r c e  u b y t o v a c í c h  s l u ž e b   
v katalogu Dovolená v Českém ráji 2010 
 
PROVOZOVATEL: 
 

IČO: 

 

Název provozovny:  Adresa: 

 

Telefon / fax: E-mail: 

  

Mobil: Web: 

  

Kontaktní osoba: 

 
 

Typ ubytovacího za řízení (v případě potřeby můžete vyznačit i více typů): 

     Hotel, motel 

     Apartmán 

     Chatky, bungalowy 

     Penzion   

     Camp, autokemp 

     Tur. ubytovna 

     Chata, chalupa 

     Ubytování v soukr. 

     Farma / ranč 

 

Kategorie  (*)        Certifikováno:      AHRČR,       ECEAT,      SVT  

Kapacita: 

Počet lůžek 
+ přistýlek: 

Počet pokojů: zimní cena od: 
letní cena od: 

1-lůžkových: 2-lůžkových: 3-lůžkových: 

4-lůžkových:   -lůžkových: Apartmánů: 

 

CENÍK (odkaz na internet. stránku): …………………………………………………………… 

  Služby v okolí > vzdálenost  (km) 

Bankomat  > Autobusová zastávka  > Bowling  >  

Banka                > Bazén                  > Půjčovna lyží      > 

Pošta              > Koupaliště                 > Půjčovna kol            >  

Obchod       > Sjezdové tratě              >  

Vlaková zastávka      > Golf                      >  



 

  

Vybavení: 

  pokoj s umyvadlem   bar   půjčovna kol 

  pokoj se sprchou   zahradní restaurace   půjčovna lyží 

  pokoj s vanou   gril, ohniště   jízdárna 

  pokoj s WC   zahrada, terasa   zvířata akceptována 

  společné WC   konferenční místnost   parkoviště 

  společná koupelna   klubovna   
parkoviště pro 
autobusy 

  TV na pokoji   vybavení pro školení   uzavřené parkoviště 

  TV ve společ. místn.   taneční parket   garáž 

  TV-SAT   solárium   
půjčovna sportovních 
potřeb 

  pokoj s rádiem   tělocvična, fitness   minigolf 

  pokoj s balkónem   venkovní bazén   
úschovna sportovních 
potřeb 

  internet v objektu   krytý bazén   bezbariérový přístup 

  internet na pokoji   sauna   kreditní karty 

  WiFi   hřiště   možnost nákupu 

  veřejný telefon   dětské hřiště   výtah 

  fax k dispozici   tenisové kurty   trezor 

  možnost vaření   stolní tenis   nekuřácké prostředí 

  Kavárna   billiard, kulečník   chatky 

  možnost stanování       
 
 
 
 

Doplňkové služby: 

  Snídaně   masáže, rehabilitace   
programy pro rodiny s 
dětmi 

  polopenze   konferenční služby   taxi 

  plná penze   
program volného 
času   směnárna 

  praní, žehlení   outdoorové programy   jazykové znalosti 

  room servis       
 
 
 



 

  

Popis (pro inzerci na www.cesky-raj.info a v katalogu služeb ve formátu 1/1 a 1/2 je možno přiložit 
popis objektu v rozsahu 1 odstavce (max. 400 znaků), ve formátu DOC, případně na CD): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaškrtn ěte závazně velikost inzerce:  

 

1/1 strany 
cca 186 x 186 mm 
cena 6.500 Kč 

1/2 strany 
cca 186 x 91 mm 
cena 3.500 Kč  

1/4 strany 
cca 91 x 91 mm 
cena 2.500 Kč 

1/8 strany 
cca 43,5 x 91 mm 
cena 1.500 Kč 

Uvedené ceny inzerce v katalogu ubytování a služeb Dovolená 2010 jsou bez DPH a vztahují se 
na dva roky 2010 a 2011. 

 1/1 

 1/2 

1/4 1/8 



 

  

Doplňkové nabídky:  

Závazně objednávám inzerci na stránkách www.cesky-raj.info za zvýhodněnou cenu 400,- 
Kč/rok  (Tímto formulářem nelze objednat samostatnou inzerci na www.cesky-raj.info. 
V případě zájmu Vám zašleme formulář, cena za samostatnou prezentaci služeb je od 600,- 
Kč/rok). 
 
Mám zájem o informace a zapojení do regionálního rezervačního systému Booking System 
jehož partnerem je Sdružení Český ráj. 

Způsob dodání fotografií (formát JPG):  

zašlu na ledabylova@cesky-raj.info  
(přímo e-mailem, nebo prostřednictvím www.uschovna.cz) 
 
přiložím na CD k vyplněnému formuláři  
(CD označte názvem ubytovacího zařízení) 
 
nemám k dispozici žádné fotografie a mám zájem o jejich vytvoření pracovníky za poplatek 
500,- Kč 

Faktura ční kontakt: 

 
Název: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa: ………………………………………………………………………………………….. 
 
IČ: ……………………………… DIČ: ………………………………………... 
 
Datum : ……………………………… Podpis : ……………………………………….. 
 
 
Vyplní pracovník Sdružení Český ráj nebo informačního střediska ! 
 
 
Zpracoval: ……………………………… Číslo objednávky: ……………………………….. 
 

Pokud nemáte zájem o výše zmín ěnou inzerci, vypl ňte prosím pouze následující 
základní informace o Vašem ubytovacím za řízení. 

 
Název: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresa: …………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefon: …………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail:  ………………………………… Web: ………………………………………….. 


