Vinařský penzion
Adresa penzionu:
Kontakt:

Bavory 177, 692 01
Ivo Burian, +420 724 827 871

www.VinarstviBurian.cz
www.DegustacniSklep.cz

Ivo.Burian@DegustacniSklep.cz

Penzion je koncipován jako jeden velký apartmán:
•
•
•
•
•

k pronájmu pouze jako celek, pro 8-16 osob
4 samostatné pokoje, každý s vlastní koupelnou
společenská místnost 40m2, s plně vybavenou kuchyní, s přístupem na samostatné WC
odpočinková terasa 65m2, z jedné poloviny stíněná pergolou
vhodný pro rodiny s dětmi

Kapacita penzionu, rozložení lůžek:
Pokoje č.1 a č.2, každý pro 2-4 osoby
• 1x manželská postel z masívního dřeva
• 1x rozkládací sedačka šířky 2x 70cm (vhodná pro 2 děti nebo 1-2 dospělé osoby)
Pokoje č.3 a č.4, každý pro 2 osoby
• 1x manželská postel z masívního dřeva
Společenská místnost; pro 0-4 osoby
• 2x rozkládací sedačka šířky 2x 80cm

Ceník pro rok 2021

při pobytu
pouze na jednu noc

při pobytu
na 2 a více nocí

3. a každá další noc,
platí pouze
mimo Hlavní sezónu
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min. cena za penzion/noc; pro 1-8 osob
přepočteno na osobu/noc (při počtu 8 osob)
přistýlka (ložnice nebo obývací pokoj)
dítě bez nároku na přistýlku
(malé děti, které se vyspí s rodiči na manželské posteli)

Příjezd:
Odjezd:

od 15 hod
do 10 hod

Hlavní sezóna 3.7. - 27.8.2021
• nabízíme pouze týdenní pobyty sobota - sobota
• poslední prázdninový týden pouze sobota 21.8. - pátek 27.8.
• ZDARMA hodinová řízená degustace vín v našem Degustačním sklepě

Mimo hlavní sezónu
• při pobytu delším než 2 noci sleva; třetí a každá další noc sleva 33%

Vybavení
• v kuchyni najdete všechno potřebné vybavení pro pohodlný pobyt, jako doma (nádobí, talíře, příbory, sklo...)
• sporák, sklokeramická deska, myčka, lednice s mrazákem, kapslový kávovar Dolce Gusto, varná konvice
• masívní stůl a židle pro 8 osob + dvě sedačky
• karty a sadu společenských her
• TV 50"
• na terase dva sety z masívního dřeva pro venkovní posezení

Víno
• penzion je dobře zásobený vínem, všechny zkonzumované láhve platíte až při odjezdu
• našim hostům nabízíme víno se slevou 15% oproti ceníku (to, které vypijete na penzionu, i to, které si odvezete domů)

Degustační Sklep
• ubytování doporučujeme spojit s návštěvou našeho Degustačního sklepa
• můžete si objednat řízenou degustaci s občerstvením nebo v běžné otevírací době posedět ve sklepě či na zahrádce
• provozní dobu Degustačního sklepa najdete na našich stránkách

Ostatní
• zvířata nejsou povolena
• vnitřní prostory jsou nekuřácké, na terase je kouření povoleno
Provozuje: Vinařství Burian s.r.o., Bavory 60, 692 01, IČ: 042 55 500

