SÚZ ČVUT v Praze
Vaníčkova 315/7
160 17 Praha 6
www.suz.cvut.cz

CENÍK UBYTOVÁNÍ ČVUT
CENÍK UBYTOVÁNÍ ČVUT - PRICE LIST FOR CTU
platný od 2. 1. 2020 - valid from 2. 1. 2020

Město
City

Name of hotel / season

6

Masarykova kolej - hotel ***

Pr
ah
a

Typ pokoje

Hlavní sezóna
I,II,III,IV, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI,XII
mimo 10. 4. - 13. 4. 2020 a 30. 12. 2019 - 2. 1. 2020

Top sezóna
10. 4. - 13. 4. 2020
30. 12. 2020 - 2. 1. 2021

Type of room

High season

Top season

650
1100
750
750
1190
1470

750
1150
850
850
1390
1630

Hotel

1L
2L
Single use
Apt 1L
Apt 2L
Apt 3L

Ceny jsou uvedeny včetně DPH, včetně snídaně, bez místního poplatku, v Kč.
Price include VAT, include breakfast, without local tax; in CZK.
Ceny jsou uvedeny za pokoj / noc v Kč.
Price in CZK per night; in CZK.
Masarykova kolej - cena za lůžko ve vícelůžkovém pokoji - buňce / noc v Kč
Masarykova college/hotel - price per bed in more bedded room - dormitory / night in CZK.
Ceny pro děti do 3 let zdarma na společném lůžku (dětská postýlka zdarma)
Prices for children to 3 year free without requiring a separate bed (baby cot free of charge )
Zvíře (po dohodě) 200 Kč / noc
Animal (on request) 200 CZK / per night

Vysvětlivky:
Explanation notes :
ČVUT - hosté ČVUT s přiznaným statutem "host" (rodinný příslušník platí cenu PULT)
Statut "host" ČVUT lze uplatnit pouze, je-li objednávka vydána a pobyt hrazen součástí ČVUT.
CTU - CTU guests were granted the status of "host" (the family pays the price RACK RATE ).
Statute "guest" CTU can only apply if the order is issued, and stay covered part of CTU.
Stornopodmínky: a) 21 - 14 dnů předem 20% ceny ubytování se snídaní z 1. dne pobytu
b) 13 - 7 dnů předem 50% ceny ubytování se snídaní z 1. dne pobytu
c) 6 - 1 den předem a v den příjezdu 100% ceny ubytování se snídaní z 1. dne pobytu
Cancellations fees: a) 21 to 14 days prior arrival 20% of the accommodation price with breakfast from the 1st day of stay
b) from 13 to 7 days in 50% of the accommodation price with bft from the 1st day of stay
c) from 6 to the day of arrival 100% of the accommodation price with bft of 1st day of stay

U skupinové turistiky mohou být poskytovány slevy formou gratuity (21. osoba zdarma, max. 3 osoby ve skupině)
The group tourism can be provided in the form of discounts gratuit (21st person free of charge, maximal 3 people in the group)
Ubytování podléhá povinnosti platit místní poplatek podle obecně závazné vyhlášky MHMP, tato částka bude účtována dle platné sazby.
Accommodation is liable to pay local tax in accordance with generally binding regulation Prague City Hall , this amount will be charged according to the rates.

