
 
                          Darujte pobyt rodičům, dětem, přátelům 

        KRKONOŠE ALL INCLUSIVE JEN ZA 1998,- Kč   

Hotel PARKHOTEL HARRACHOV ♥♥♥      Harrachov - Krkonoše  (rezervační kód.H2438) 

Pobyty  v délce:   5 dnů /4 noci    nebo    4 dny / 3 noci  
Původní cena pobytu:   3330,- Kč / os / pobyt   SLEVA 40% 
Cena po slevě:   1998,- Kč / os / pobyt 
 

Realizace pobytů v termínech:   11.8.- 26.8.;  
 (pobyt NE – ČT nebo ČT - NE)  30.8.- 12.9.    a   18.9.- 3.11.2013               
 
CENA POBYTU:   
  Osoba na lůžku ve dvoulůžkovém pokoji   1 998,- Kč  

Dospělý na přistýlce    1 998,- Kč 
Dítě od 9 do 15,99 let s polopenzí na přistýlce    999,- Kč (v pokoji se 2 dospělými) 
 
Dítě do 8,99 let s polopenzí na přistýlce    zdarma    
POZOR!!! Dětská cena a dítě zdarma v doprovodu dvou dospělých osob.  
Příplatek za jednolůžkový pokoj  1 390,- Kč / pobyt 

 

POBYT OBSAHUJE  (13 služeb a 5 bonusů): 
 

- 3x nebo 4x ubytování  (2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, na pokoji Spr+WC, TV) 
 

- 3x nebo 4x snídaně formou teplého i studeného buffetu 
 

- 3x nebo 4x oběd formou buffetu nebo podávaného menu včetně nápojů (točené pivo, bílé i  
  červené víno, nealkoholické nápoje), možné dohodnout přípravu obědového balíčku pro    
  případ, že plánujete výlet mimo hotel  
 

- 3x nebo 4x večeře formou buffetu nebo podávaného menu včetně nápojů  
           (točené pivo, bílé i červené víno, nealkoholické nápoje) 
 

- odpolední káva nebo čaj s domácím dezertem 
 

- zapůjčení trakingových holí,  
 

- stolní tenis, - úschova kol, 
 

- parkovné, - rekreační poplatek,  
 

- Wi-Fi připojení v lobby baru a restauraci. 
 

- insolventní pojištění organizátora zájezdu  
 

- základní cest. pojištění (smrt úrazem, příp.trvalé následky, storno, ztráta zaměstnání aj.) 

Bonusy k pobytu  
(Kupóny k uplatnění bonusu budou přiloženy zákazníkovi k pobytovému voucheru) 
- SLEVA 20 % na zboží LITEX  
- SLEVA 500,- Kč kupón na nákup domácí solné jeskyně SALIN 
- SLEVA 200,- Kč na zpracování - dárku Krásné video z Vaší dovolené 
- SLEVA 10% na nákup sýrů a jídla v areálu „KOZÍ VRŠOK“ - Ivachnová u Bešeňové (při cestě do Tater) 
- SLEVA 10% na konzumaci v restauraci KFC – Praha Průhonice (v blízkosti Aquaparku Čestlice) 
 
CENA NEOBSAHUJE (platí se na místě)  Pobyt se psem  100 – 150,- Kč/den 
 



VÍCE K POBYTU           Fota   ZDE 
 
POLOHA Hotel se nachází v místní části Rýžoviště, cca 2 km od centra 
(40 km východně od Liberce). Harrachov je nejznámější a nejvybavenější 
středisko zimních sportů v oblasti západních Krkonoš. Svou polohou je 
hotel vhodný pro rodinnou dovolenou a relaxační pobyt. V okolí množství 
přírodních a kulturních zajímavostí - Mumlavský vodopád, sklárna s 
muzeem, lesnické muzeum, letní bobová dráha aj.. Harrachov je vhodným 
výchozím bodem pro turistiku a cykloturistiku.  
 
VYBAVENÍ Jídelna pro ubytované hosty, denní bar, lobby bar, letní terasa, dětský koutek. 
Herna s kulečníkem, stolním fotbalem, hokejovým automatem, herními automaty a simulátory, 
stolním tenisem, společenské hry. Úschovna vlastních kol a lyží, zapůjčení lyžařského 
vybavení, parkoviště aj. Wi-Fi v restauraci a lobby baru.  Relaxační a rehabilitační centrum - 
sauna, infrasauna, masáže. V blízkosti hotelu bowling, minigolf, golf, zapůjčení horských kol.  
 
UBYTOVÁNÍ    2 - lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, Spr.+WC, SAT/TV. 
 
STRAVA    All inclusive  
 
LETNÍ AKTIVITY – KOUPÁNÍ Koupaliště v Zákoutí (2 km), kryté bazény v některém z 
místních hotelů.  
 
POZNÁMKA   V případě ALL INCLUSIVE pobyt začíná večeří v den příjezdu a končí obědem 
a uvolněním pokoje do 10.00 hod v den odjezdu. (možnost výběru mezi obědem v restauraci a 
obědovým balíčkem na cestu - nutno dohodnout na místě). 
 
POBYT SE ZVÍŘETEM 100 - 150,-Kč/den 
 
 
 
 
 

  

____________________________________________________ 
Garant pobytu:  ATIS a.s.,   
ATIS - Dovolená v Česko-Slovensku, maďarské termály, Rakousko. 
Člen Asociace cestovních kanceláří ČR (ACK ČR) a na trhu působí od roku 1990.  
 IČO: 253 511 17,    DIČ:  CZ 253 511 17 
Zapsána v OR KS Ostrava, odd.B, vl.1252 
 
Člen profesního "KLUBU DESÁTNÍKŮ" 
Oceněna v kategorii "Nejlepší CK v domácím cest. ruchu" 
TTG-CZECH TRAVEL AWARDS 2004-06 a 2008-12 
a v kategorii "Nejlepší turistický produkt" ocenění 
Regiontour "GRAND PRIX 2004, 2006-09" 
+ "VELKÁ CENA CEST. RUCHU 2011"  
 
 
 

 
REZERVACE POBYTŮ: 


