
tel.: +420 725 217 962 • info@cafefara.cz • cafefara.cz

Srdečně zve rodina Džiubanova

klimatizovaný 2-lůžkový pokoj  12 m2

snížená šířka postele 140 cm
WC a sprchový kout

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  1 849 Kč

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  1 499 Kč

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  2 499 Kč

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  1 999 Kč

Kabinet

Farní pokoj
klimatizovaný 2-lůžkový 
podkrovní pokoj  23 m2

vstup do schodů 
předsíňka
WC a sprchový kout

Ceník ubytování 2017
Farní služby pro vás ...v ceně ubytování
Půjčovna:  • kola paschley • elektrokola • elektrická vozítka • rikša • helmy na kolo 
 • dětské sedačky na kolo • kola pro děti • kočárky pro děti 
Farní snídaně • Farní knihovna • Farní zahrada • Návštěva Coffee Musea • Gril budka v Pavlově 
Sklípek se zahradou v Klentnici • Farní relaxační zóna • Bazén • Sauna • Domeček pro děti...

Ceny jsou platné pro rok 2017. Všechny pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ.  
V ceně ubytování podáváme bohatou Farní snídani, která je pro Vás připravena od 8:00 do 10:30 hod.

Děti do 6 let zdarma, možnost bezplatného zapůjčení dětské postýlky. 
Děti 6–11 let 799 Kč/noc v hlavní sezóně+ víkendy a státní svátky, ve vedlejší sezóně při pobytu od neděle do čtvrtka 699 Kč /noc.

Ubytování je možné od 15 hodin a nejpozději do 19 hodin, po domluvě možné i později. Uvolnění pokojů v den odjezdu do 11 hodin.
Záloha na ubytování ve výši 40%, minimálně 1 000 Kč/pokoj, pokyny k zaplacení Vám budou zaslány spolu s potvrzením rezervace.

Záloha na pobyt není vratná, bude Vám odečtena od celkové částky v den Vašeho odjezdu, nikoliv vrácena.
Pokud platíte pobyt dárkovým poukazem, prosíme hlaste nám předem, záloha na ubytování 2000 Kč

Domácí zvířecí mazlíčky prosím nechejte doma. Možnost uschování kol.
Storno podmínky: 50% ceny zálohy při zrušení od 30. do 15. dne před termínem nástupu, 100% ceny pobytu při zrušení od 14. do 0. dne před termínem nástupu.

Odstoupit od smlouvy můžete kdykoliv, storno je nutné provést e-mailem na info@cafefara.cz, rozhodujícím datem zrušení je datum doručení e-mailu. 



galerie

Srdečně zve rodina Džiubanova

tel.: +420 725 217 962 • info@cafefara.cz • cafefara.cz

Farní služby pro vás ...v ceně ubytování
Půjčovna:  • kola paschley • elektrokola • elektrická vozítka • rikša • helmy na kolo 
 • dětské sedačky na kolo • kola pro děti • kočárky pro děti 
Farní snídaně • Farní knihovna • Farní zahrada • Návštěva Coffee Musea • Gril budka v Pavlově 
Sklípek se zahradou v Klentnici • Farní relaxační zóna • Bazén • Sauna • Domeček pro děti...

Ceník ubytování 2017

klimatizovaný 2-lůžkový pokoj  23 m2

předsíňka
WC a sprchový kout

Mandlový pokoj

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  2 699 Kč

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  2 199 Kč

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  2 699 Kč
   přistýlka  899 Kč

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  2 199 Kč
   přistýlka  799 Kč

Ořechový pokoj
klimatizovaný 2-lůžkový pokoj  17 m2  

+ galerie pro relax 5 m2  (možnost jedné 
přistýlky v nice - strmé schody)
WC a sprchový kout

Ceny jsou platné pro rok 2017. Všechny pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ.  
V ceně ubytování podáváme bohatou Farní snídani, která je pro Vás připravena od 8:00 do 10:30 hod.

Děti do 6 let zdarma, možnost bezplatného zapůjčení dětské postýlky. 
Děti 6–11 let 799 Kč/noc v hlavní sezóně+ víkendy a státní svátky, ve vedlejší sezóně při pobytu od neděle do čtvrtka 699 Kč /noc.

Ubytování je možné od 15 hodin a nejpozději do 19 hodin, po domluvě možné i později. Uvolnění pokojů v den odjezdu do 11 hodin.
Záloha na ubytování ve výši 40%, minimálně 1 000 Kč/pokoj, pokyny k zaplacení Vám budou zaslány spolu s potvrzením rezervace.

Záloha na pobyt není vratná, bude Vám odečtena od celkové částky v den Vašeho odjezdu, nikoliv vrácena.
Pokud platíte pobyt dárkovým poukazem, prosíme hlaste nám předem, záloha na ubytování 2000 Kč

Domácí zvířecí mazlíčky prosím nechejte doma. Možnost uschování kol.
Storno podmínky: 50% ceny zálohy při zrušení od 30. do 15. dne před termínem nástupu, 100% ceny pobytu při zrušení od 14. do 0. dne před termínem nástupu.

Odstoupit od smlouvy můžete kdykoliv, storno je nutné provést e-mailem na info@cafefara.cz, rozhodujícím datem zrušení je datum doručení e-mailu. 



klimatizovaný 2-lůžkový pokoj 
s možností jedné přistýlky  35 m2

sněhově bílý interiér, s měkkými křivkami, 
inspirován nebeskými mračny, 
vana s masážními tryskami pro dva v ložnici, 
krb, na přání připravíme postýlku

Srdečně zve rodina Džiubanova
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Školní pokoj
klimatizovaný 2-lůžkový pokoj  
s možností jedné přistýlky  25 m2

na přání připravíme postýlku
WC a sprchový kout

Farní služby pro vás ...v ceně ubytování
Půjčovna:  • kola paschley • elektrokola • elektrická vozítka • rikša • helmy na kolo 
 • dětské sedačky na kolo • kola pro děti • kočárky pro děti 
Farní snídaně • Farní knihovna • Farní zahrada • Návštěva Coffee Musea • Gril budka v Pavlově 
Sklípek se zahradou v Klentnici • Farní relaxační zóna • Bazén • Sauna • Domeček pro děti...

Ceník ubytování 2017

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  2 799 Kč
   přistýlka  899 Kč

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  2 299 Kč
   přistýlka  799 Kč

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  3 699 Kč
   přistýlka  899 Kč
Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  2 999 Kč
   přistýlka  799 Kč

Rajský pokoj

Ceny jsou platné pro rok 2017. Všechny pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ.  
V ceně ubytování podáváme bohatou Farní snídani, která je pro Vás připravena od 8:00 do 10:30 hod.

Děti do 6 let zdarma, možnost bezplatného zapůjčení dětské postýlky. 
Děti 6–11 let 799 Kč/noc v hlavní sezóně+ víkendy a státní svátky, ve vedlejší sezóně při pobytu od neděle do čtvrtka 699 Kč /noc.

Ubytování je možné od 15 hodin a nejpozději do 19 hodin, po domluvě možné i později. Uvolnění pokojů v den odjezdu do 11 hodin.
Záloha na ubytování ve výši 40%, minimálně 1 000 Kč/pokoj, pokyny k zaplacení Vám budou zaslány spolu s potvrzením rezervace.

Záloha na pobyt není vratná, bude Vám odečtena od celkové částky v den Vašeho odjezdu, nikoliv vrácena.
Pokud platíte pobyt dárkovým poukazem, prosíme hlaste nám předem, záloha na ubytování 2000 Kč

Domácí zvířecí mazlíčky prosím nechejte doma. Možnost uschování kol.
Storno podmínky: 50% ceny zálohy při zrušení od 30. do 15. dne před termínem nástupu, 100% ceny pobytu při zrušení od 14. do 0. dne před termínem nástupu.

Odstoupit od smlouvy můžete kdykoliv, storno je nutné provést e-mailem na info@cafefara.cz, rozhodujícím datem zrušení je datum doručení e-mailu. 



Srdečně zve rodina Džiubanova

tel.: +420 725 217 962 • info@cafefara.cz • cafefara.cz

Farní služby pro vás ...v ceně ubytování
Půjčovna:  • kola paschley • elektrokola • elektrická vozítka • rikša • helmy na kolo 
 • dětské sedačky na kolo • kola pro děti • kočárky pro děti 
Farní snídaně • Farní knihovna • Farní zahrada • Návštěva Coffee Musea • Gril budka v Pavlově 
Sklípek se zahradou v Klentnici • Farní relaxační zóna • Bazén • Sauna • Domeček pro děti...

Ceník ubytování 2017

Meruňkový pokoj
klimatizovaný 2-lůžkový pokoj  
s možností dvou přistýlek 41 m2

předsíňka, WC a sprchový kout
na přání připravíme postýlku

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  3 199 Kč
   přistýlka  899 Kč /osoba

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  2 599 Kč
   přistýlka  799 Kč /osoba

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

1–2 osoby  3 499 Kč
   přistýlka  899 Kč /osoba

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

1–2 osoby  2 799 Kč
   přistýlka  799 Kč /osoba

klimatizovaný apartmán s manželskou 
postelí a s možností dvou přistýlek  49 m2 
+ terasa 6 m2

předsíňka s krbem, oddělené WC a sprchový 
kout, terasa, možnost 2 přistýlek, 
na přání připravíme postýlku nebo kolíbku

Levandulový 
apartmán

Ceny jsou platné pro rok 2017. Všechny pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ.  
V ceně ubytování podáváme bohatou Farní snídani, která je pro Vás připravena od 8:00 do 10:30 hod.

Děti do 6 let zdarma, možnost bezplatného zapůjčení dětské postýlky. 
Děti 6–11 let 799 Kč/noc v hlavní sezóně+ víkendy a státní svátky, ve vedlejší sezóně při pobytu od neděle do čtvrtka 699 Kč /noc.

Ubytování je možné od 15 hodin a nejpozději do 19 hodin, po domluvě možné i později. Uvolnění pokojů v den odjezdu do 11 hodin.
Záloha na ubytování ve výši 40%, minimálně 1 000 Kč/pokoj, pokyny k zaplacení Vám budou zaslány spolu s potvrzením rezervace.

Záloha na pobyt není vratná, bude Vám odečtena od celkové částky v den Vašeho odjezdu, nikoliv vrácena.
Pokud platíte pobyt dárkovým poukazem, prosíme hlaste nám předem, záloha na ubytování 2000 Kč

Domácí zvířecí mazlíčky prosím nechejte doma. Možnost uschování kol.
Storno podmínky: 50% ceny zálohy při zrušení od 30. do 15. dne před termínem nástupu, 100% ceny pobytu při zrušení od 14. do 0. dne před termínem nástupu.

Odstoupit od smlouvy můžete kdykoliv, storno je nutné provést e-mailem na info@cafefara.cz, rozhodujícím datem zrušení je datum doručení e-mailu. 



klimatizovaný 2-lůžkový apartmán 
s možností dvou přistýlek  58 m2  
+ terasa 25 m2

obývací pokoj s krbem a psacím stolem, 
ložnice v dřevěném pavilonu s vířivou vanou 
pro dva, sauna s ochlazovnou,
terasa s houpací sítí

Srdečně zve rodina Džiubanova

tel.: +420 725 217 962 • info@cafefara.cz • cafefara.cz

Farní služby pro vás ...v ceně ubytování
Půjčovna:  • kola paschley • elektrokola • elektrická vozítka • rikša • helmy na kolo 
 • dětské sedačky na kolo • kola pro děti • kočárky pro děti 
Farní snídaně • Farní knihovna • Farní zahrada • Návštěva Coffee Musea • Gril budka v Pavlově 
Sklípek se zahradou v Klentnici • Farní relaxační zóna • Bazén • Sauna • Domeček pro děti...

Ceník ubytování 2017

Pokoj klentnické 
Madony

Cena v hlavní sezóně květen až říjen 2017 
+ víkendy a státní svátky celoročně

2 osoby 5 300 Kč
přistýlka    999 Kč /osoba

Cena při pobytu od neděle do čtvrtka 
v mimosezóně - únor až duben, listopad 
a prosinec 2017

2 osoby 4 299 Kč
přistýlka    899 Kč /osoba

Ceny jsou platné pro rok 2017. Všechny pokoje jsou NEKUŘÁCKÉ.  
V ceně ubytování podáváme bohatou Farní snídani, která je pro Vás připravena od 8:00 do 10:30 hod.

Děti do 6 let zdarma, možnost bezplatného zapůjčení dětské postýlky. 
Děti 6–11 let 799 Kč/noc v hlavní sezóně+ víkendy a státní svátky, ve vedlejší sezóně při pobytu od neděle do čtvrtka 699 Kč /noc.

Ubytování je možné od 15 hodin a nejpozději do 19 hodin, po domluvě možné i později. Uvolnění pokojů v den odjezdu do 11 hodin.
Záloha na ubytování ve výši 40%, minimálně 1 000 Kč/pokoj, pokyny k zaplacení Vám budou zaslány spolu s potvrzením rezervace.

Záloha na pobyt není vratná, bude Vám odečtena od celkové částky v den Vašeho odjezdu, nikoliv vrácena.
Pokud platíte pobyt dárkovým poukazem, prosíme hlaste nám předem, záloha na ubytování 2000 Kč

Domácí zvířecí mazlíčky prosím nechejte doma. Možnost uschování kol.
Storno podmínky: 50% ceny zálohy při zrušení od 30. do 15. dne před termínem nástupu, 100% ceny pobytu při zrušení od 14. do 0. dne před termínem nástupu.

Odstoupit od smlouvy můžete kdykoliv, storno je nutné provést e-mailem na info@cafefara.cz, rozhodujícím datem zrušení je datum doručení e-mailu. 


