CENÍK SPORTOVNÍCH SLUŽEB HOTELU HAPPY STAR
1. Půjčovna a úschovna kol ( k dispozici 12 kol, 8 horských a 4 treková,
vybavení Shimano Alivio, na objednávku je možno zajistit i více kol )
půjčovné den
půjčovné půlden

300 Kč
250 Kč

půjčovné 1 hodina
úschova kola 1 den

100 Kč
20 Kč

V případě ztráty kola se platí 10000 Kč, poškození je řešeno individuálně.
V ceně půjčovného je zámek, taštička s lepením, pumpičkou, 2 stahováky,
náhradní duší. V případě ztráty, či poškození se účtuje za:
zámek
taštičku

300 Kč
300 Kč

lepení
pumpičku

30 Kč
250 Kč

stahováky
duši

40 Kč
80 Kč

2. Tenisový kurt - zároveň hřiště na nohejbal ( umělá tráva s křemičitým
vsypem )
pronájem kurtu 1 hodina
půjčovné raketa 1 hodina

100 Kč
40 Kč

půjčovné 3 míčky 1 hodina
půjčovné míče na nohejbal

20 Kč
20 Kč

100 Kč

půjčovné míč 1 hodina

20 Kč

3. Hřiště na beach volejbal
pronájem hřiště 1 hodina

4. Dvě golfová odpaliště s jedním greenem na patování
pronájem hřiště 1 hodina ( včetně holí, míčků a týček )
ztráta míčku
30 Kč
ztráta týčka

100 Kč
3 Kč

5. Hřiště na pétanque
pronájem hřiště 1 hodina včetně koulí

40 Kč

6. Ostatní sportovní možnosti ( fotbalové minibranky s míčem, badminton,
hole na nordic walking, ruské kuželky, trampolína a létací talíře )
f. minibranka s míčem 1 hodina

badminton 1 hodina
stolní tenis

50 Kč
30 Kč
50 Kč

hole na nordic walking 1den
ruské kuželky 1 hodina
trampolína

50 Kč
50 Kč
zdarma

7. Kulečník (poolový stůl), stolní fotbal a šipky (vše v hotelové herně)
na desetikoruny – 1 hra

10 Kč

Sada koulí, 2 tága, triangl a křída se vydává a vrací na recepci, ztráta či
poškození se řeší individuálně (včetně protržení plátna).
8. Vnitřní bowlingová dráha (samostatná budova pod wellnessem)
pronájem dráhy 1 hodina

190 – 270 Kč, viz. samostatný ceník

