
Zimní stadion Tábor - hotel
Adresa (Address): Václava Soumara 2300, 390 03 Tábor cena vč. DPH
www.tzmt.cz; e-mail: recepce@tzmt.cz; tel.: 381 231 088, 702 196 694

 pokoje s TV + sat.příjmem, vč.soc.zařízení (rooms incl. TV sat, toilet, shower)

Pokoj při obsazení (Room prices) :
     1 lůžka (1 bed) noc (night) 530 Kč
     2 lůžka (2 beds) noc (night) 800 Kč
     3 lůžka (3 beds) noc (night) 1 100 Kč
     4 lůžka (4 beds) noc (night) 1 400 Kč
     5 lůžka (5 beds) noc (night) 1 700 Kč
     6 lůžka (6 beds) noc (night) 2 000 Kč
     apartmán (suite) noc (night) 1 500 Kč

* pes na pokoji (dog fee) 1 pes (a dog) 100 Kč

POPLATEK Z POBYTU (tourist fee) den 21 Kč

 Vratná kauce na převzatý pokoj (returnable fee) 100,00 Kč
   - kauce je vratná při odevzdání zapůjčeného v neporušeném stavu (if the room is returened undamaged)

Základní informace

Kompletně rekonstruované pokoje našeho hotelu 
ubytují až 40 hostů a poskytnou komfortní zázemí 
v blízkosti centra města Tábora včetně parkování 
a možnosti uložení např. jízdních kol. Od 10 
hostů možnost snídaně po předchozí domluvě.

Basic Info
Newly reconstructed hotel rooms can take up to 
40 guests and offer decent comfort close to the 
Tábor city center. Parking is in place including 
bike-pit to safely store your bikes. For more 
than 10 guests breakfast if required.

Platnost ceníku od 1. 1. 2020

Od poplatku z pobytu je osvobozena:
a) nevidomá osoba, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení 
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona pravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území 
obce 
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu f) pobývající na území obce více jak 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů
g) příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec, pobývající na území obce v zařízení ve vlastnictví České 
republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.
h) osoby s trvalým pobytem na území města Tábora


