
Ubytování bez DPH vč. DPH 15 %

Základní cena - osoba / noc 300,87 Kč 390 Kč
Jednolůžkový pokoj / noc 474,78 Kč 590 Kč
Děti do 10 let včetně / noc 179,13 Kč 220 Kč
Děti do 3 let včetně – bez nároku na lůžko zdarma
Přistýlka (matrace včetně lůžkovin) - po obsazení všech lůžek / noc 135,65 Kč 160 Kč

Strava bez DPH vč. DPH 21 %

Plná penze (snídaně, oběd s masem, večeře vegetariánská) 297,52 Kč 360 Kč
Snídaně 66,12 Kč 80 Kč
Oběd včetně polévky a BIOnápoje / s masem 140,50 Kč 170 Kč
Oběd včetně polévky a BIOnápoje / vegetariánský 123,97 Kč 150 Kč
Večeře včetně BIOnápoje / s masem 107,44 Kč 130 Kč
Večeře včetně BIOnápoje / vegetariánská 90,91 Kč 110 Kč
Plná penze - děti (0-10 let včetně) 173,55 Kč 210 Kč
Snídaně - děti (0-10 let včetně) 41,32 Kč 50 Kč

Oběd včetně polévky a nápoje - děti (0-10 let včetně) 74,38 Kč 90 Kč
Večeře včetně nápoje - děti (0-10 let včetně) 57,85 Kč 70 Kč
Občerstvení při přestávce (káva, čaj, koláč, ovoce) 49,59 Kč 60 Kč

Pronájem sálu bez DPH vč. DPH 21 %

Základní cena - 1 hodina 330,58 Kč 400 Kč

Základní cena - 1 den
3000 až 5000 Kč

Pronájem budovy Centra Veronica bez DPH vč. DPH 21 %

Základní cena - 1 den 9 917,36 Kč 12 000 Kč
Základní cena - 1 den při pobytu na 3 a více nocí 8 264,46 Kč 10 000 Kč

Exkurze po modelových projektech bez DPH vč. DPH 21 %

1 osoba / hodinu (skupina od 15 osob) 24,79 Kč 30 Kč
skupina do 15 osob 371,90 Kč 450 Kč

Příprava programu - zvláštní požadavky (exkurze v AJ, se 

specialistou ad.)

bez DPH vč. DPH 21 %

1 hodina 247,93 Kč 300 Kč

Ceny školních výukových a pobytových programů

 najdete na www.hostetin.veronica.cz/skoly

Uvedené ceny jsou platné od 1. 6. 2017. Konečná cena se stanovuje dohodou.

V případě zájmu kontaktujte prosím Renatu Bolečkovou: 
572 630 670, renata.boleckova@veronica.cz, www.hostetin.veronica.cz

Možné slevy:

Cena jednodenního pronájmu sálu dle typu akce. Pro neziskové organizace, školy a tematicky spřízněné akce 

lze poskytnout slevu z pronájmu na základě individuální domluvy. V ceně je WiFi i pevné připojení, 

dataprojektor, flipchart, tabule. Možnost zapůjčit notebook.

V ceně je pronájem sálu, kuchyňky v ubytovací části budovy a 11 pokojů s vlastní sociálním zařízením se 

sprchou. Maximální počet ubytovaných 28 osob, při vyšším počtu ubytovaných cena dle domluvy.

30 Kč za osobu / hod., minimálně 450 Kč za skupinu / hod. (včetně DPH)

Prohlídka ekologických projektů s výkladem průvodce zahrnuje všechny projekty (moštárna s ochutnávkou 

moštu, sušírna ovoce, pasivní dům, kořenová čistírna odpadních vod, výtopna na biomasu, solární panely, 

ukázková přírodní zahrada – celková doba exkurze 2-3 hodiny) nebo pouze některé z nich, dle Vašeho výběru. 

Pro zvláštní příležitosti lze dohodnout individuální ceny.
Ubytování je poskytováno v Centru Veronica, v 7 dvou-, 2 tří- a 2 čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním 

zařízením (celková kapacita 28 lůžek a 5 přistýlek). 

Vaříme z velké části z BIO a místních potravin, nepoužíváme polotovary, k jídlu podáváme BIOmošt. Jídelníček 

i občerstvení v průběhu akcí dle domluvy. Zajištění dalšího občerstvení (dle individuální domluvy).

                               Centrum Veronica Hostětín
        Ceník služeb

K uvedeným cenám je již přípočítán místní poplatek za ubytování obce Hostětín ve výši 4 Kč / noc. K ceně 

bude připočítán místní rekreační poplatek 10 Kč / noc.  Rekreační poplatek neplatí účastníci vzdělávacích 

akcí, osoby pod 18 a nad 70 let věku a osoby s těžkým zdravotním postižením. 

Pes či kočka jsou dovoleni pouze ve výjimečných případech a za příplatek 100 Kč/noc.


