Vinařova šumavská chalupa Borová Lada

Nabízíme příjemný zážitek pro milovníky vín, sportu
a přírody v nově postavené chalupě vonící dřevem.
Leží ve výšce 900 mm okraji obce Borová Lada
v centrální části Národního Parku Šumava jen 5 km od
Knížecích plání u hranice a bývalé „Železné opony”.
Dále nabízíme komfort vlastního vinného sklípku
přímo pod chalupou. Najdete zde několik druhů
kvalitních vín z Moravy - Znovín Znojmo, z Chile
a Argentiny. Každý pokoj má ve sklepě svůj
uzamykatelný box, ve kterém najdete vím ve třech
cenových kategoriích. Tyto ceny odpovídají cenám maloobchodním
bez jakékoliv přirážky. Na začátku pobytu si box od správce
převezmete a m konci pobytu spočítáte svojí spotřebu a víno
správci zaplatíte. Klíče od jednotlivých boxů najdete na klíčích od
pokojů.
V případě zájmu Vám tato vína můžeme i nadále dodávat do
Vašeho bydliště. Stačí objednat karton 12 ks na adrese:
chalupa@cellarius.cz.

Kontakt: Jiří Novotný, tel: +420 603 242 185, e-mail: info@vinarovachalupa.cz, adresa: 384 92, Borová Lada 71

Vinařova šumavská chalupa Borová Lada
MOŽNOSTI, OKOLÍ:
Zimní období:
Běžky - upravované stopy směr Knížecí Pláně příp Nové Hutě, Churáňov před chalupou
Skiareály - Nové hutě 5 km, Zadov 10 Km, Mitter rmiamsreuth 28 km, Hoch cht 55km
Letní období:
Kola - cyklostezky směr Knížecí pláně, Strážný, Bučina, Kvilda, Zadov-před chlupou,
Hřiště - voleyball, nohejball, badminton, v obci fotbalové hřiště
Koupání - nádrž přímo v obci, Ždárské jezírko 9 km, bazén Vimperk 14 km, aquapark Waldkirchen 50km
Vodní sporty - kajak, kanoe - možnost splutí Vltavy přímo z Borových Lad (jen v určitém období) nebo z Horní Vltavice či
Lenory
Hrady - Kašperk, Rábí, Vimperk, Přírodní rezervace Svinná Lada 1,5 km, Jezerní slať 9 km
Rožniště a ohniště - možnost opékání selat a jehňat, grilování
Služby v místě - v obci 2 restaurace, obchod, pošta, autobusové spojení Kvilda, Vimperk (Praha)

SLUŽBY:
Kapacita 12 lůžek
Pokoje 1x2 lůžka příslušenství na patře
1x3 lůžka apartmá včetně příslušenství (umyvadlo, sprchový kout, wc)
1x3 lůžka příslušenství na patře
1x4 lůžka příslušenství na patře
Velká světnice s krbem, viným barem a kuchyní - keramická deska 4 plotny, myčka, el. trouba, MW. TV sat, CD
Vinný sklep - uzamykatelné boxy na vína, výběr vín pro každý pokoj zvlášt, Morava - Znovín Znojmo, Chile, Argentina
Sauna - originální nská kamna, sauna pro více osob
Odpočívárna - zasklená veranda je určena jako odpočívárna po sauně
Lyžárna - v prostorném přístavku je možné bezpečně uložit lyže a kola
Hřiště - volejbalové hřiště s travnatým povrchem přímo před chalupou
Rožniště, ohniště - možnost rožnění a opékání na otevřeném ohni
Parkování - před chalupou, 3-4 vozy
V celém objektu se nekouří!!!

CENÍK:
Týdení pobyt celá chalupa 12 lůžek * 29 400,- Kč /od neděle 17 hod. do neděle 10 hod.
Víkendový pobyt celá chalupa *
16 200,- Kč /od čt 17 hod. do neděle 10 hod.
Mimovíkendový pobyt celá chalupa * 15 960, -Kč /od neděle 17 hod. do čtvrtka 10 hod.
Kauce 6 000,- Kč /bude placena v hotovosti správci a vrácena při řádném vrácení chalupy
Mimosezóní slevy: Od 1.11. do 20.12. -10%
Ceny obsahují: Povlečení, ručník, dřevo na otop.
Ceny neobsahují: Poplatek obci (v současné době 18,-Kč na dospělou osobu a den). Cenu za spotřebované víno. Cenu za
el energii- bude učtováno odečtem podle skutečné spotřeby za pobyt
Úklid a prádlo 2800,- Kč za celý pobyt. Bude placeno správci při odjezdu v hotovosti s předáním chalupy a vrácením kauce.
Převzetí a vrácení klíčů: Paní Kristýna Havlenová tel.+420 774 065 170
- kontaktovat prosím cca 1 hodinu před příjezdem.
Ceny platí od 1.10. 2019
Nájemní smlouva: Potvrzením objednávky ze strany pronajimatele, na základě poptávky budoucího nájemce je uzavřena
nájemní smlouva. Dokladem je pak zaslání a zaplacení zálohové faktury ve výši 50% nájemného.
Storno podmínky: Při písemném zrušení objednávky ze strany nájemce bude vrácena zaplacená záloha takto:
• do 90 dní před nástupním termínem 90 % nájemného
• do 75 dní před nástupním termínem 50 % nájemného
• méně než 75 dní před nástupním termínem 0 % nájemného
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Kontakt: Jiří Novotný, tel: +420 603 242 185, e-mail: info@vinarovachalupa.cz, adresa: 384 92, Borová Lada 71

