
                  IČ: 64095771,                                     793 76 Zlaté Hory, Hornická 700, 

                                          telefon: 584 425 554                      e-mail: reditel@ddzlatehory.cz 

                                                                                                                 

CENÍK - v cenách je zahrnut místní poplatek z pobytu 

 

POKOJ 

 

 

Cena 

za lůžko 

1-2 noci 

Cena 

za lůžko 

3-více nocí 

 

Poznámka 

č. 11 A -  3-lůžkový 

č. 11 B -  3-lůžkový 

dospělí 280,- Kč 250,- Kč     

     

    Dlouhodobě bydlící  

     (od 15-tého dne) 

•  dospělí  200,- Kč 

•  děti        180,-Kč   

děti do 15 let 230,- Kč 200,- Kč 

č. 12 A -  3-lůžkový 

č. 12 B -  3-lůžkový 

dospělí 280,- Kč 250,- Kč 

děti do 15 let 230,- Kč 200,- Kč 

č. 13 A -  3-lůžkový 

č. 13 B -  3-lůžkový 

dospělí 280,- Kč 250,- Kč 

děti do 15 let 230,- Kč 200,- Kč 
 

č. 14    -   2-lůžkový 
dospělí 330,- Kč 280,- Kč 

děti do 15 let 230,- Kč 200,- Kč 
 

č. 15   -    2-lůžkový 
dospělí 220,- Kč 200,- Kč WC na chodbě 

Sprcha v suterénu děti do 15 let 180,- Kč 180,- Kč 

Poplatek za malého pejska nebo kočku 50,- Kč jednorázově 
 

Vždy 2 třílůžkové pokoje mají společnou předsíňku s ledničkou a sociálním zázemím (WC, umývadlo, 
sprchový kout). Dvoulůžkové pokoje jsou samostatné (pokoj č.14 má sociální zázemí, pokoj 15 na 
chodbě). Pokoje jsou vybaveny válendami, skříněmi, stolem, židlemi (křesly), televizory. K dispozici 
je na patře vybavená kuchyňka – el. sporák, mikrovlnka, rychlovarná konvice, nádobí, lednička, stůl 
a židle. Možnost internetového připojení (WiFi). 
 

Pronájem dolního sálu a velké kuchyně 
(školení, schůze, prezentace, prodejní akce, kurzy…..) 

Pro  Klub důchodců RD - ZH 

   +    Svaz tělesně postižených 

   +    Šachový oddíl 

Sál           (až pro 50 osob) 200,- Kč Za každou započatou hod.   80,- Kč  -  za hodinu 

Kuchyň - zcela vybavená 300,- Kč jednorázově 100,- Kč  -  jednorázově na akci 

Jednorázový poplatek za celodenní akce: svatba, oslava 

jubileí, setkání abiturientů …… 

9-12 hodin ………….     1.500,- Kč 

nad 12 hod. ………..     2.500,- Kč 
 

Rezervace pokojů osobně,  telefonicky na  č. 584 425 554  nebo i-mailem:  reditel@ddzlatehory.cz 
v pracovní době – pondělí až pátek  7.00 - 15.00 hodin. Ubytování rezervovaného pobytu (příjezdy 
mimo pracovní dobu, o sobotách, nedělích a svátcích zajišťuje službu konající personál domova 

důchodců (spojené budovy). Bližší informace na www.ddzlatehory.cz.  Ubytovna je nekuřácká! 
 
Platnost:  od 1. 1. 2022                                          Kontaktní osoba :  Ing. Petr Follner  – ředitel 
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