
POBYT S HŠ YAMAHA V BENECKU 
PÁTEK 24.6.2022 - STŘEDA 29.6.2022 (6 DNÍ /5 NOCÍ) 

 

 
KOMFORTNÍ UBYTOVÁNÍ PRO RODINY- HOTEL ŽALÝ **** 

 

Cena za pobyt se snídaní se pohybuje již od 4 000 Kč/os (děti navíc 
poplatek za program HŠY), ubytování dětí do 3 let zdarma, doprava vlastní. 

 
• Všechny apartmány jsou po kompletní rekonstrukci a většina má plně vybavené kuchyňky (lednice, vařič, trouba, 

rychlovarná konvice, nádobí…) s jídelním koutem. Cena AP se liší dle jeho velikosti a celkového obsazení. 
• Kurzy HŠY (rozdělení do skupin dle věku) a doprovodné programy (výtvarná dílna, karneval s mini diskotékou, 

táborák s kytarou a opékáním buřtů, rodinná stezka odvahy) budou opět v prostorách hotelu Žalý. 
• K dispozici je venkovní i vnitřní vyhřívaný bazén, hřiště a vnitřní herna + wellness se saunou 3x za pobyt zdarma.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PŘÍPLATKY: 
• Děti 0-6 let / program HŠY (hudební kurz a doprovodný program, povinný příplatek) … 2 000 Kč/dítě 
• Děti od 7-12 let / program HŠY (pouze doprovodný program, povinný příplatek) … 800 Kč/dítě 
• Pes … 150 Kč/noc 
• Obědy, večeře (výběr z menu v restauraci) … od 140Kč 
• Dětská postýlka (rezervace předem) … zdarma 
 

VARIANTA PRO MENŠÍ RODINY / MAMINKY S DĚTMI = (NEPRŮCHOZÍ) POKOJ V APARTMÁNU HOTELU ŽALÝ**** 
Cena je závislá na celkovém obsazení obou pokojů v rámci AP 303,206,208. Každý AP má dva pokoje a sdílené 
sociální příslušenství přístupné ze zádveří. Apartmány 208 a 206 mají navíc sdílený kuch. kout. 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Hosté hotelu Žalý hradí nevratnou zálohu ve výši 1 000Kč za AP (za pokoj v AP 500Kč) + cenu za program HŠY 
pro děti dle věku. Doplatek je splatný až v den příjezdu, a to v hotovosti. 
 

 

ALTERNATIVNÍ UBYTOVÁNÍ – SOUSEDNÍ HOTEL BÁRA*** 
 

Nachází se cca 300 metrů od hlavního hotelu a nabízí o něco méně komfortu než na hotelu Žalý, ale má 
poklidnější atmosféru. Všechny pokoje mají vlastní soc. příslušenství. Cena za pobyt se snídaní činí 5 000 Kč/os 
(děti navíc poplatek za program HŠY + ubytování do 3 let zdarma, do 12 let pouze 3 000Kč).  

• Kurzy HŠY a doprovodné programy budou probíhat v klubovnách a prostorách sousedního hotelu Žalý. 
• Hosté hotelu Bára mají k dispozici venkovní bazén, hřiště a vnitřní hernu v prostorách restaurace. 

 

PŘÍPLATKY: 
Stejné jako u hotelu Žalý. 
 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Hosté hotelu Bára hradí nevratnou zálohu ve 
výši 500 Kč za osobu + cenu za program HŠY 
pro děti dle věku. Doplatek je splatný až v den 
příjezdu, a to v hotovosti. 


