U Světa 750, 379 01 Třeboň II
tel.: +420 384 721 394
e-mail: info@hotelsvet.com
www.hotelsvet.com

S námi máte Svět u nohou...

CENÍK UBYTOVÁNÍ HOTELU SVĚT TŘEBOŇ 2017
PRICELIST OF THE HOTEL SVĚT TŘEBOŇ FOR YEAR 2017
Cena se rozumí za pokoj a noc včetně snídaně, smluvní ceny uvedeny včetně DPH, cena
nezahrnuje rekreační, lázeňský poplatek 15,-Kč/osobu/den. *Ceny v EUR se přepočítávají dle
platného denní kurzu ČNB.
Price per room and night including breakfast, contract prices set including VAT, price does
not include recreational, spa fee 15,-CZK/Person/day. *Prices in EUR are counting with daily rate
of exchange from CNB.

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ / Single room

910,- CZK

34,- EUR*

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ / Double bed room

1.550,- CZK

58,- EUR*

APARTMÁ PRO 4 OOSOBY / Apartment for 2+2

2.500,- CZK

93,- EUR*

APARTMÁ V.I.P. PRO 2 OSOBY / Apartment VIP for 2

2.700,- CZK

100,- EUR*

Děti bez nároku na lůžko a na ostatní služby do 2,99 let zdarma,
děti od 3 do 11,99 let za cenu 480,- Kč/noc v doprovodu platící dospělé osoby na pokoji.
PES / Dog

100,- CZK / noc / Night

DĚTSKÁ POSTÝLKA / Baby bed

150, CZK- / pobyt / Stay

PARKOVIŠTĚ (nestřežené parkoviště za závorou) / Parking
30,-CZK /noc / Night
V dosažitelném okolí hotelu je dostatek volných kapacit pro parking zdarma.
Wi-Fi

Zdarma / Free

AKCEPTUJEME TYTO PLATEBNÍ KARTY / We are accept credit cards: VISA, ECC, MCC,DC, JCB.
PLATNÉ STORNOPODMÍNKY NA / Cancellation fees you can find on: www.hotelsvet.com

Provozovatel: Hotel VLTAVA s.r.o., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4; IČ: 259 46 803, DIČ: CZ25946803, www.hotelvltava.cz
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HOTEL SVĚT *** TŘEBOŇ
Užijte si svou dovolenou na Třeboňsku tak, jako nikde jinde v Čechách. Třeboň je výjimečnou
lokalitou, kde nádhernou krajinu kolem věhlasných třeboňských rybníků doplňují historické
památky a světoznámé lázně, ojedinělá je také nabídka cyklotras.
Poloha hotelu a jeho vybavení jej předurčuje k individuálním i skupinovým rekreačním, relaxačním,
wellness a léčebným pobytům, seminářům, soustředěním a pracovním jednáním s využitím bohaté
nabídky služeb v blízkém okolí. V hotelu se nacházejí převážně dvoulůžkové pokoje, jsou však k
dispozici i apartmány. Naší devizou jsou jednoznačně, pohodlný a bezproblémový parking a vjezd
k objektu, napojení na lázeňský park, cyklotrasy a dostupnost lázní, centra města a v neposlední
řadě rybníku Svět. Hotel Svět nabízí ubytování ve 40 pokojích s kapacitou 88 lůžek.
Návštěvníkům je ihned u hotelu k dispozici parkoviště, minigolf, dětské hřiště, letní terasa s
výhledem na rybník Svět a věhlasná restaurace Rybářská bašta s nabídkou rybích specialit. Hotel
disponuje také prostory pro pořádání firemních akcí.
Konferenční aktivity Pro Vaše jednání, konference, školení, semináře a jiné příležitosti můžete
využít náš konferenční sál a čtyři salonky. K dispozici Vám bude flipchart, dataprojektor, promítací
plátno, televizor a ozvučení. S výjimkou salonku Bohemia je možné uspořádat sezení několika
způsoby.
HOTEL REGENT TŘEBOŇ
Hotel Regent, vzdálený 10 m od hotelu Svět je cenově dostupnější alternativou ubytování. Stejně
jako v případě hotelu Svět, lze zvolit variantu ubytování se snídaní, které se podávají v blízkém
hotelu Svět nebo levnější variantu pobytu bez snídaně. Regent nabízí ubytování ve 45
dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky a v jednom čtyřlůžkovém rodinném apartmá s
kuchyňkou. Pokoje jsou umístěny ve třech podlažích s celkovou kapacitou 94 pevných lůžek. Každý
pokoj je vybaven vlastní koupelnou s WC a televizí a možností přistýlky. Návštěvníci mohou využít
bezplatného parkování u hotelu.
RESTAURACE RYBÁŘSKÁ BAŠTA
Stravování. Součástí hotelového komplexu je stylová restaurace Rybářská bašta s kapacitou 70
míst, která se nachází na břehu rybníka Svět. Stylové prostředí a poloha restaurace je ideálním
místem pro příjemné posezení, ale také pro pořádání slavnostních akcí, firemních a skupinových
večírků. Nabízí výběr z rybích specialit především ze sladkovodních ryb, vybraných druhů mas a
široký výběr vín z tuzemské provenience. V letních měsících je v provozu i letní terasa s výhledem
na rybník Svět.
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