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Obchodní nabídka:
individuální a skupinové rekreace, organizovaná školení, školy
v přírodě, sportovní soustředění, a to vše ve výborně umístěném a
vybaveném penzionu v Peci pod Sněžkou, jenž se nachází
v blízkosti sjezdovky Javor, která je nejdelším a nejlépe
osvětleným svahem v ČR
Naše služby:
RETAIL Company – marketingová správa obchodních nemovitostí

Venkovní pohled na penzion v Peci pod Sněžkou

Další foto:

Vstup do penzionu

Pohled z pokoje na sjezdovku Javor

Interiéry pokojů

Interiér pokoje

Sociální zařízení na každém pokoji

Kuchyňka

Jídelna (společenská místnost č.1)

Jídelna (společenská místnost č.2)

Kde penzion najdete (v těsné blízkosti meterologické stanice):

Popis:
Přímo před penzionem se nachází pravidelně udržované parkoviště pro návštěvníky
penzionu, tzn., že svého miláčka máte pořád na očích. Při vykládce a nakládce Vašich
zavazadel můžete zaparkovat před zastřešeným vchodem do penzionu.
Penzion je otevřen celoročně.
Penzion je rodinného typu s celkovou kapacitou 40 lůžek. K dispozici jsou pokoje s 2, 3 a
4 lůžky, všechny pokoje jsou vybaveny sprchovým koutem, WC a kuchyňskou linkou se
základním vybavením.
Stravování: v rámci penzionu jsou nabízeny různé možnosti stravování. Hosté si mohou
vařit sami v kuchyňce, která je součástí pokoje (na každém patře je rovněž k dispozici
společná lednička). Hosté si však také mohou objednat pouze snídani formou bufetu
nebo polopenzi (studená snídaně, teplá večeře s polévkou). Dětem jsou nabízeny dětské
porce za výrazně sníženou cenu. Penzion vaří standardní českou kuchyni. V čase
podávání večeří a dále až do 22:00 obsluha penzionu nabízí teplé a studené nápoje
(včetně točeného piva), nabídku studené kuchyně, pochutin k pivu a vínu, a zmrzlinové
poháry.

Hostům jsou dále k dispozici 2 jídelny, které slouží jako společenské místnosti. Při
využití penzionu jako školícího střediska se používá jako školící místnost společenská
místnost č.1, která má kapacitu pro 40 školících se pracovníků. Při školení je využívána
také společenská místnost č.2 a to jako celodenní nápojový a jídelní bufet. Společenské
místnosti č. 1 a 2 jsou odděleny zatahovacími dveřmi, aby mohlo probíhat ničím a nikým
nerušené školení. Službu školícího střediska nabízí penzion pouze mimo hlavní zimní
sezónu.
V případě školních a sportovních pobytů penzion zajišťuje celodenní stravování
mladých návštěvníků v souladu s požadavky školních a sportovních zařízení.
Penzion je obklopen upravovanou zahradou s koutkem pro děti a táborovým kruhem a
hřištěm na fotbálek.
Uvnitř penzionu je dále hostům celoročně k dispozici stolní fotbálek, stolní tenis, biliár.
Možnosti v lokalitě: běžecké tratě, bowling, cyklostezky, disko, fitness, golf, horolezectví,
houbaření, koupaliště, krytý bazén, nákupní možnosti, paragliding, sjezdovky, squash,
tenis.
Veškeré informace o lyžování v Peci pod Sněžkou jsou k dispozici na www.skipec.com

Ceník:
Termín
Ubytování Snídaně Polopenze
1.04. - 15.12.
300,- Kč
50,- Kč 110,- Kč
16.12.. - 25.12. 400,- Kč
50,- Kč 110,- Kč
26.12. - 2.01.
500,- Kč
50,- Kč 110,- Kč
3.01. - 31.03.
400,- Kč
50,- Kč 110,- Kč
Dítě do 2 let zdarma
Dítě do 10 let sleva ubytování Kč 100,--, strava 50 %
V penzionu s Vámi může být i Váš psí miláček – poplatek za den Kč 50,--.
Poplatek za celodenní využívání školících místností činí Kč 2.000,-- /den.
(v případě, že v souvislosti s pronájmem školících místností je ubytováno více než 30
hostů, potom se poplatek za pronájem školících místností neúčtuje)

Přijeďte a přesvědčte se, jak je na horách krásně!!!!
Kontaktujte nás

RETAIL Company – marketingová správa obchodních nemovitostí
e-mail:retailcompany-pec@volny.cz
V případě Vašeho zájmu o námi nabízené služby, nám prosím zašlete na
výše uvedený e-mail Vaši poptávku v rozsahu: požadovaný termín,
požadovaný počet lůžek a pokojů. Uveďte prosím Váš mobilní telefon a
vedení penzionu Vás bude promtně telefonicky kontaktovat a potvrdí Vám
Vaši poptávku nebo se domluvíte na náhradním termínu)
Za Vaše objednávky předem děkujeme a přejeme Vám příjemný pobyt
v penzionu v Peci pod Sněžkou.
Vaše náměty a postřehy související s Vaším pobytem v penzionu v Peci pod
Sněžkou nám prosím zasílejte na výše uvedený e-mail.
Předem děkujeme.

www.retailcompany.cz
Ing.Jaroslav Hubálek, jednatel RETAIL COMPANY, s.r.o.

