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ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY FUNDOVANÉHO “MÍSTNÍHO OPERÁTORA” - Váš byt je pouze klidovou investicí
●
●
●

O nic se nestaráte a Váš byt nám svěříte do smluvního pronájmu na dobu minimálně 36 měsíců.
Platíme veškeré náklady, poplatky, provize zprostředkovatelům, zálohy na vodu, topení i elektřinu.
Svůj byt si můžete bezplatně, on-line a kdykoliv rezervovat pro soukromé účely či pro vlastní pobyt.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Máte svůj vlastní Bookingový profil a tvoříme Váš vlastní marketing včetně Vaší značky.
Služba Místního operátora zajišťuje kompletní činnost nutnou pro řádný provoz ubytovacího zařízení.
Jako operátor jsme oficiálním poskytovatelem ubytování včetně garance všech hlášení a poplatků.
Každý měsíc Vám zpracujeme vyúčtování prodeje za měsíc předchozí.
Napojíme Vás na centrální systém rezervací, komplexní marketingovou podporu a na systémové jádro.
Veškerou komunikaci se zákazníkem můžete řešit sami nebo se o ní rádi fundovaně postaráme.
O nových rezervacích pobytů ihned víme a vše máme napojeno on-line na řídící hotelový systém.
Jako pronajímatel obdržíte pouze dohodnuté nájemné do 10-tého dne měsíce za měsíc minulý.
Jako operátor ručíme za legislativní záležitosti, městské poplatky, platby provizí zprostředkovatelům.
Jako operátor ručíme za kontroly, zpracováváme ubytovací knihu i hlášení cizinecké policii.

●
●
●

Cena pronájmu prostoru je stanovena na 30% bez DPH z celkové měsíční tržby včetně DPH.
V ceně za pronájem je již zahrnuta provize zprostředkovatelům prodeje (Booking.com, AirBNB, …..).
V ceně za pronájem jsou zahrnuty i spotřeby služeb a zálohy energií konkrétní bytové jednotky.

BUDETE NAPOJENI NA SILNÝ MARKETING CELÉ SKUPINY
(přesto tvoříme Vaší vlastní značku)

HARRACHOVSKÁ PERLA
www.harrachovskaperla.cz

www.spaharrachov.cz

www.apartmanyresident.cz

www.servisharrachov.cz

(iz.03 31.03.2022)

KDYKOLIV MŮŽETE VYUŽÍT POUZE PODPŮRNÉ SLUŽBY

CENÍK - SAMOTNÁ PŘÍPRAVA A ÚKLID POKOJE NEBO APARTMÁNU
●

Služba zahrnuje důsledný a kompletní servis nutný pro přípravu pokoje k dalšímu pobytu. Úklid pokojů,
úklid koupelny, vysátí prostoru, srovnání a omytí nádobí, otření prachu, porovnání vybavení a
kompletní setření prostoru. Kalkulace za m2 zahrnuje práci i základní čistící prostředky. Cena je
stanovena na 20,- Kč / m2 obytného prostoru a 5,- Kč za m2 balkonu nebo terasy. V ceně za m2 je
doprava na místo úklidu do vzdálenosti 500 metrů od základny servisu na adrese Harrachov 569,
51246, Harrachov. Dopravné nad 500 metrů od základny na adrese Harrachov 569 je 15,- Kč za 1 KM.
V případě většího vybavení kuchyní, koupelen nebo speciálního vybavení jako jsou sauny, vířivé vany
a podobně, bude cena určena individuálně k danému prostoru.
SLUŽBA

MJ

cena / MJ

Úklid obytného prostoru dle nastavených standardů včetně chemie

m2

20,- Kč

Běžný úklid balkonu dle nastavených standardů včetně chemie

m2

5,- Kč

Doprava a manipulace nad 500 m

KM

15,- Kč

CENÍK - PRONÁJEM A PŘÍPRAVA PRÁDLA - (jednorázová služba bez podílu na tržbě)
●

Služba zahrnuje přípravu a pronájem hotelového prádla. Konkrétně se jedná a pronájem a přípravu
povlečení, prostěradla, ručníku, osušky a podložky do koupelny. Cena je stanovena na 105,- Kč bez
DPH za 1 osobu. V ceně je vždy i dodání 1 podložky do sprchy na každý pokoj.
Dodávka, praní a pronájem ubytovacího kompletu

1 osoba

105,00 Kč

(Povlak na peřinu, povlak na polštář, prostěradlo, ručník, osuška, 1 x podložka do sprchy)

Povlak na peřinu - Dodávka, praní, příprava a pronájem

1 ks

23,18 Kč

Povlak na polštář - Dodávka, praní, příprava a pronájem

1 ks

15,26 Kč

Prostěradlo napínací - Dodávka, praní, příprava a pronájem

1 ks

18,76 Kč

Ručník - Dodávka, praní, příprava a pronájem

1 ks

21,- Kč

Osuška - Dodávka, praní, příprava a pronájem

1 ks

25,- Kč

Podložka do sprchy - Dodávka, praní, příprava a pronájem

1 ks

13,- Kč
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KDYKOLIV MŮŽETE VYUŽÍT SKVĚLÉ SAUNY A MASÁŽE
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KDYKOLIV MŮŽETE VYUŽÍT SKVĚLÉ SAUNY A MASÁŽE

MASÁŽE - V naší nabídce máme relaxační masáže, aromaterapeutické masáže, reflexní masáže,
regenerační masáže, indickou masáž hlavy, vyzkoušet můžete i oblíbenou anticelulitýdovou medovou masáž.
V nabídce máme i povzbuzující REIKI masáž nebo ozdravnou masáž břicha a žaludku.
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KDYKOLIV MŮŽETE VYUŽÍT SKVĚLÉ SAUNY A MASÁŽE

V okolí jediný Turecký HAMMAM - Zážitková parní sauna s procedurami. Dopřejte si jedinečný zážitek v péči
o tělo i duši. Vydejte se společně s námi zpět ke kořenům dávných starověkých kultur, ke staletími prověřené
orientální tělové proceduře, která díky jedinečným postupům ovládne všechny Vaše smysly.
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ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB WWW.SPAHARRACHOV.CZ
MASÁŽE - V naší nabídce máme relaxační masáže, aromaterapeutické masáže, reflexní masáže,
regenerační masáže, indickou masáž hlavy, vyzkoušet můžete i oblíbenou anticelulitýdovou medovou masáž.
V nabídce máme i povzbuzující REIKI masáž nebo ozdravnou masáž břicha a žaludku.
V okolí jediný Turecký HAMMAM - Zážitková parní sauna s procedurami. Dopřejte si jedinečný zážitek v péči
o tělo i duši. Vydejte se společně s námi zpět ke kořenům dávných starověkých kultur, ke staletími prověřené
orientální tělové proceduře, která díky jedinečným postupům ovládne všechny Vaše smysly.
LÁZEŇ V PRIVÁTNÍ KAMENNÉ JESKYNI - Čeká Vás 50 minut relaxace v bylinkových koupelích v privátním
prostoru s vířivou vanou. Ve dvou napuštěných bylinných koupelích si užijete pohodu a osvěžení zároveň.
Součástí procedury jsou i dvě nahřátá lehátka pro prohloubení pocitu pohody celého těla. Doporučujeme
oblíbenou proceduru, “Omlazující kokosovou koupel královny Kleopatry”, kdy pro Vás rádi připravíme lázeň
400 litrů v kokosovém oleji a mléku.
SOLNÁ JESKYNĚ - Udělejte něco pro své zdraví a navštivte naši solnou jeskyni. Kapacita solné jeskyně je
max 6 osob. Dětem do 16 let je vstup povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. V solné jeskyni panuje
unikátní klima, vyznačující se svou vysokou bakteriologickou čistotou, se silně mikro a makro elementy
nasyceným záporně ionizovaným vzduchem s vlhkostí 50 – 70 % a teplotou okolo 20 – 23 stupňů Celsia. Toto
klima je srovnatelné s klimatem na volném moři za silné bouře, kdy je vzduch stejně nasycen jako v naší
jeskyni. Kromě pro člověka velmi důležité záporné ionizace, je vzduch "přesycený" sloučeninami jódu,
vápníku, hořčíku, sodíku, brómu a dalšími, které jsou nevyhnutelnými složkami pro správnou činnost lidského
organismu. Tyto vlastnosti jeskyně příznivě působí na náladu, energii, obranyschopnost a zdraví a to na lidi jak
dospělé, tak i na děti.
UNIKÁTNÍ KOMPLEX 3 SAUN A ODPOČINKOVÉHO SOLNÉHO TEPIDARIA
Zažijte 60-120 minut relaxace ve třech druzích saun a v relaxačním solném tepidariu. K dispozici je parní
Hammam, finská sauna 92 st. a Herbal sauna 62 st. Komplex saun je spojený s odpočinkovým solným
Tepidariem a volně lze mezi procedurami procházet. Do saun je zákaz vstupu osob mladších 12-ti let a všem
domácím mazlíčkům.

REZERVACE PROCEDUR on-line

www.spaharrachov.cz
tel: +420 792 317 428
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