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Ceník ubytování na hospitálu Kuks 

 

Dvojlůžkový pokoj 

1 noc                        550 Kč 

1 noc (dítě nad 4 roky, či dítě mladší s nárokem na lůžko)                 550 Kč 

 

 Cena je uvedená za osobu/noc. 

 Cena je uvedená včetně 10 % DPH.  

 K ceně se připočítává poplatek z pobytu 21 Kč/noc. 

 V případě vyžádání dvojlůžkového pokoje pro jednu osobu účtujeme částku 1 100 Kč/noc. 

 Dítě do 4 let (do dovršení věku) bez nároku na lůžko je zdarma. 

 Kapacita ubytování je 29 lůžek. 
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Ceník pronájmu výukových prostor hospitálu Kuks 

 

Učebna – kapacita 15 - 20 osob 

  1 den 2 000 Kč 

 

 V případě akce trvající méně než 48 hodin se k ceně připočítává 21 % DPH. 

 Cenu účtujeme za každý započatý den. 

 Částka zahrnuje průměrnou spotřebu energií. 

 

Divadlo – kapacita 60 osob 

1 den 3 000 Kč 

 

 V případě akce trvající méně než 48 hodin se k ceně připočítává 21 % DPH. 

 Cenu účtujeme za každý započatý den. 

 Částka zahrnuje průměrnou spotřebu energií. 

 

Refektář – kapacita 100 osob 

1 den 5 000 Kč 

 

 V případě akce trvající méně než 48 hodin se k ceně připočítává 21 % DPH. 

 Cenu účtujeme za každý započatý den. 

 Částka zahrnuje průměrnou spotřebu energií. 
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Další vybavení 

Projektor s plátnem a mikrofon s aktivním reproduktorem 500 Kč 

Malířské stojany (15 kusů) 500 Kč 

Sochařské stojany (12 kusů) 500 Kč 

Lis na linoryt 500 Kč 

 

 Jedná se o jednorázový poplatek za zapůjčení. 

 K uvedené ceně se vždy připočítává 21 % DPH. 

 


