
HORSKÉ LÉTO PRO RODINY S DĚTMI
Pro�ijte nezapomenutelnou dovolenou s dětmi na horách. RESORT BÍLÁ | BESKYDY 
nabízí nekonečné mo�nosti rodinné zábavy a bohatý doprovodný program pro celou rodinu.
Slu�by zahrnuty jen v balíčku HORSKÉ LÉTO PRO RODINY S DĚTMI
neomezený vstup do dětského letního & lanového parku NA BÍLÉ | BESKYDY- NOVÉ ATRAKCE

neomezený vstup do wellness (bazén, whirpool, 3 sauny) a hotelového fitness

ka�dodenní animační programy ve spolupráci s NA BÍLÉ | BESKYDY (pro děti od 3 let)

vstup do vnitřní hotelové dětské super herny

uvítací nápoj pro děti i dospělé

vypůjčení rodinného šlapadla na 1 hodinu v průběhu pobytu

NOVĚ 1 jízda na lanové dráze Zbojník ve spolupráci se SKI areálem BÍLÁ (26.6.-30.8.2020)

20% sleva na všechny druhy masá�í ve wellness hotelu BAUER***

V rámci ubytování je pro Vás připraveno
2-5x ubytování dle zvoleného typu pokoje
Dependance - studio tvořené 2 pokoji se 3 lů�ky ve vedlejší budově s vlastním sociálním zařízením, jedná se turistickou kategorii ubytování

Standard - pokoj v hlavní budově hotelu s vlastním sociálním zařízením, TV a Wi-Fi
Komfort - prostorný pokoj v hlavní budově hotelu s vlastním sociálním zařízením, velkoplošná TV.lednice, trezor, rychlovarná konvice, Wi-Fi

2-5x snídaně formou bohatého bufetu v hotelové restauraci s dětským koutkem

2-5x večeře formou dvouchodového menu dle výběru v restauraci s dětským koutkem

neomezený vstup na hotelová multifunkční venkovní hřiště

Wi-Fi na pokojích, ve společných prostorách a pokojích v hlavní budově hotelu a dětském letním parku

úschovna kol, parkování před hotelem

vstup do obůrky s divokou zvěří

vstup na pašeráckou stezku

testování elektrokol ( dle týdenního programu)

20% sleva na půjčovnu kol (sjezdová a trekingová kola včetně dětských, elektrokola...)

zvýhodněné jízdné na sedačkovou lanovku Zbojník a na cykloprojí�ďky s průvodcem

zvýhodněná cena na slu�bu privátní hlídaní dětí 

HOTEL BAUER****
Bílá 148

739 15 Bílá, ČR

Tel.: +420 602 730 012

E-mail: info@hotelbauer.cz

www.hotelbauer.cz

Termín
1.5. - 1.11.2020

2 NOCI

3 NOCI

4 NOCI

5 NOCÍ

ZDARMA 

Dítě do 3 let Dítě 3 - 12 let* Dítě 12 - 15 let*

Turistické informační centrum

Dětský letní & lanový park Bílá
Bílá 155

739 15 Bílá, ČR

Tel.: +420 725 222 111

E-mail: info@nabile.cz

www.nabile.cz

Kč 640,- 

Kč 840,- 

Kč 1 130,- 

Kč 990,- 

Kč 990,- 

Kč 1 240,- 

Kč 1 740,- 

Kč 1 490,- 

Ceny

ZDARMA 

ZDARMA 

ZDARMA 

Dospělá osoba

Kč 6 050,-/6 540,- Kč 6 600,-/ 6 980,- 

2020

Kč 2 010,-/2 290,- 

Kč 2 680,-/2 960,-

Kč 3 290,-/3 570,- 

Kč 3 700,-/4 080,- 

Dependance KomfortStandard

Kč 2 820,-/3 300,- 

Kč 3 950,-/4 430,- 

Kč 5 030,-/5 530,- 

Kč 3 170,-/3 600,- 

Kč 4 200,-/4 730,- 

Kč 5 530,-/5 920,- 

DÍTĚ DO 15 LET

UBYTOVÁNÍ ZDARMA!

Ka�dá další noc: dospělá osoba - Kč 400,- /Kč 990,-/Kč 990,- (Dependance / Standard / Komfort); Dítě - Kč 130,- / Kč 250,- (3-12 let / 12-15 let)
Uvedené ceny jsou za osobu a pobyt ve zvoleném typu ubytování v délce 2 a� 5 nocí. Ceny za lomítkem jsou platné pro období 26.6. -30.8.2020.
* Platí do dovršení 12, respektive 15 let. Děti ve věku 4-15 let jsou ubytovány ZDARMA, hradí pouze příspěvek na stravu, animace a wellness.
Dítě do 3 let ZDARMA bez nároku na lů�ko a stravu, Dětské ceny platí při obsazení pokoje minimálně 2 dospělými osobami. 


