
Hotel Srní je se svou polohou a vynikajícím sportovním zázemím ideální pro strávení aktivní dovolené.Hotel Srní je se svou polohou a vynikajícím sportovním zázemím ideální pro strávení aktivní dovolené.Hotel Srní je se svou polohou a vynikajícím sportovním zázemím ideální pro strávení aktivní dovolené.   

Přijeďte si užít sportovní pobyt na Šumavu.Přijeďte si užít sportovní pobyt na Šumavu.Přijeďte si užít sportovní pobyt na Šumavu.   

HOTEL SRNÍ                                                                                                                              Srní 117, 341 92  Kašperské Hory 
WEB: www.hotely-srni.cz   ▪ E-MAIL: rezervace@hotely-srni.cz   ▪ TEL.: +420 376 599 212    

PODMÍNKY PRO 1 OSOBU: 
období 01. 01. - 30. 06. 2020 a 01. 09.– 22. 11. 2020 (příjezd čt, pá, so) 
hlavní budova ****    3 000 Kč  
depandance ***      2 700 Kč  
hlavní budova ****pokoj s balkonem 3 100 Kč  
depandance ***pokoj s balkonem 2 800 Kč  
 
období 01. 01. - 30. 06. 2020 a 01. 09.– 22. 11. 2020 (příjezd ne, po, út, st) 
hlavní budova ****    2 800 Kč  
depandance ***      2 500 Kč  
hlavní budova ****pokoj s balkonem 2 900 Kč   

depandance ***pokoj s balkonem 2 600 Kč  

BALÍČEK PRO ZDRAVÍ 

BALÍČEK OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ SLUŽBY: 
▪ 2x ubytování ve 2lůžkovém pokoji,  

▪ 2x snídaně formou bufetu, 

▪ 2x večeře formou bufetu, 

▪ cyklo mapky s doporučenými trasami, 

▪ bazén 25 x 12 m,    

▪ sauna/parní kabina,  

▪ stolní tenis, 

▪ 1 hodina sportovní haly na pokoj  (tenis, m-squash, lezecká stěna), 

▪ fitness, 

▪ WiFi připojení v pokojích i veřejných prostorech, 

▪ parkovné,  

▪ úschovna kol, 

▪ 50% sleva na půjčovnu kol, 

▪ 20% sleva na každou další hodinu sportovní haly, 

▪ DPH. 

Dítě do 2 let bez nároku na lůžko se slevou 100%. Dítě na pevném lůžku 2 - 12 let se slevou 50%. Dítě na přistýlce 2 - 12 let se slevou 75%.  Osoba od 12 let na přistýlce se slevou 20% .Příplatek za 
neobsazené pevné lůžko 30%. 


