
 

 

 

CENÍK DOPLATKŮ 
Poplatky společné pro všechny budovy 
lázeňský poplatek - odvádí se obci Karlova Studánka   15,- Kč/os./noc 

parkovné   50,- Kč/noc 

poplatek za psa 150,- Kč/noc 

přistýlka 200,- Kč/noc 

stěhování z podnětu klienta 500,- Kč/noc 

LIBUŠE (hlavní budova) 
dvoulůžkový pokoj s vybavením **   70,- Kč/os./noc 

dvoulůžkový superior plus                                       150,- Kč/os./noc 

třílůžkový superior plus 100,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj 200,- Kč/os./noc 

depandace   

dvoulůžkový pokoj      0,- Kč 

jednolůžkový pokoj bez samostatného sociálního příslušenství *   90,- Kč/os./noc 

Jednolůžkový pokoj  120,- Kč/os./noc 

VLASTA 
dvoulůžkový pokoj s vybavením **   70,- Kč/os./noc 

dvoulůžkový pokoj superior 120,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj větší 200,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj menší 140,- Kč/os./noc 

U LESA 
dvoulůžkový pokoj      0,- Kč 

dvoulůžkový pokoj s vybavením **   40,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj bez samostatného sociálního příslušenství *   40,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj větší 110,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj menší   80,- Kč/os./noc 

BEZRUČ 
dvoulůžkový pokoj s vybavením **   60,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj bez samostatného sociálního příslušenství * 110,- Kč/os./noc 

dvoulůžkový superior 120,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj  200,- Kč/os./noc 

SLEZSKÝ DŮM  
dvoulůžkový pokoj                            0,- Kč 

dvoulůžkový pokoj s vybavením **   50,- Kč/os./noc 

dvoulůžkový superior                              120,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj větší 180,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj bez samostatného sociálního příslušenství * 110,- Kč/os./noc 

jednolůžkový superior 250,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj menší 140,- Kč/os./noc 

 



 

 

 

 

OPAVA 
dvoulůžkový pokoj        0,- Kč 

jednolůžkový pokoj bez samostatného sociálního příslušenství * 110,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj  160,- Kč/os./noc 

POŠTA 
dvoulůžkový pokoj        0,- Kč 

jednolůžkový pokoj bez samostatného sociálního příslušenství * 110,- Kč/os./noc 

jednolůžkový pokoj  180,- Kč/os./noc 

 
4* apartmán Evžen 2+1 
Apartmán PŘÍRODA - přízemí   700,- Kč/os./noc 

Apartmán HISTORIE - přízemí   700,- Kč/os./noc 

4* apartmán Evžen 2+2+1 
Apartmán VODA - 1. patro   950,- Kč/os./noc 

Apartmán BUDOUCNOST – 1. patro   950,- Kč/os./noc 

 
 
Všechny pokoje jsou zařazeny do kategorie A. 
 
*samostatný jednolůžkový pokoj dovybavený lednicí a rychlovarnou konvicí se společným 
sociálním zařízením s druhým pokojem 
 
**pokoj dovybavený lednicí a rychlovarnou konvicí 
 
 
Nahrazuje ceník platný od 1.1.2017 do 31.12.2017 

 

 
Účinnost ceníku od 1.1.2018 
 
 
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.  


