
REKREAČNÍ AREÁL POSLŮV MLÝN 
DOKSY 

CENÍK UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ 
 Platný od 1.8.2022 

 INDIVIDUÁLNÍ REKREACE
 mimo hl. sezónu červen - září 

UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH Cena / noc 
 

Cena / noc 
 

Cena za lůžko ve 4 lůžkové chatě 200,- Kč 300,- Kč 

Cena za lůžko ve 3 lůžkové chatě 250,- Kč 350,- Kč 

Cena za lůžko ve 2 lůžkové chatě 300,- Kč 400,- Kč 

UBYTOVÁNÍ V POKOJÍCH Cena / noc 
 

Cena / noc 
 

Cena za jedno lůžko (budovy typu B, C, D) 285,- Kč 295,- Kč 

Cena za rodinný pokoj A1 pro 4 osoby (sociální zařízení, TV, kuchyňka) 1600,- Kč 1700,- Kč 

Cena za pokoj A2 pro 2 osoby (sociální zařízení a TV) 800,- Kč 850,- Kč 

Cena za lux. Apartmán A3, A4, A5 pro 4 osoby 2000,- Kč 2150,- Kč 

Cena za rozkládací přistýlku 250,- Kč 250,- Kč 

Pro 1 a 2 denní pobyty se účtuje sazba za 1 lůžko (budovy typu B, C, D) 355,- Kč 375,- Kč 

OSTATNÍ POPLATKY Cena / noc 
 

Cena /noc 
 

Cena za umístění karavanu/ stanu 300,-/150,- Kč 300,-/150,- Kč 

Cena za každou ubytovanou osobu ve stanu / karavanu 70,- Kč 70,- Kč 

Poplatek z ubytovací kapacity 30,- Kč 30,- Kč 

Poplatek za umístění zvířat 50,- Kč 50,- Kč 

Elektřina (karavan, stan) 100,- Kč 100,- Kč 

Cena za neobsazené lůžko apartmán / pokoj / chatka 250,- / 150,- / 100,-  Kč 250,- / 150,- / 100,- Kč 

 v případě 1 a 2 denních pobytů účtujeme příplatek 70,- Kč za použití ložního prádla, bezlepková dieta je možná za příplatek 70,- Kč/den 

 Dítě do 2 let bez nároku na lůžko má pobyt zdarma 

 Ceny ubytování jsou tvořeny součtem cen za lůžka a poplatků MěÚ  Doksy dle Vyhlášky ‚ (30,- Kč/ osoba nad 18 let/den) 

 Před ubytováním je požadována vratná kauce za klíč 50,- Kč, ložní prádlo 100,- Kč 

 Ubytovaní hosté ve stanech mají k dispozici sociální zařízení v budově E2 

 všechny ceny (vyjma poplatku z ubytovací kapacity – nepodléhá DPH) jsou uvedeny včetně DPH 

 ŠKOLY V PŘÍRODĚ / SKUPINOVÉ POBYTY
 mimo hl. sezónu červen - září 

DĚTI – MŠ (do 6 let věku) Cena / noc 
 

Cena / noc 
 

Ubytování v pokoji + plná penze 339,- Kč 359,- Kč 

DĚTI ZŠ I. stupeň (do 11 let věku) Cena / noc 
 

Cena / noc 

Ubytování v chatce + plná penze 339,- Kč 359,- Kč 

Ubytování v pokoji + plná penze 429,- Kč 449,- Kč 

DĚTI ZŠ – II. stupeň (do 15 let věku) Cena / noc 
 

Cena / noc 

Ubytování v chatce + plná penze 379,- Kč 389,- Kč 

Ubytování v pokoji + plná penze 459,- Kč 469,- Kč 

SŠ, GYMNÁZIA (od 15 let věku) Cena / noc 
 

Cena / noc 

Ubytování v chatce + plná penze 459,- Kč 469,- Kč 

Ubytování v pokoji + plná penze 479,- Kč 499,- Kč 

 ceny jsou platné pro skupiny větší než 20 platících osob a pobytu delším než 4 noci (všichni ubytovaní ve skupině mají ubytování a stravování 

na celý pobyt, v případě pobytu v kratším termínu bude stanovena individuální cena) 

 cena zahrnuje ubytování včetně plné penze, mateřské a základní školy mají navíc v ceně dopolední a odpolední svačinu a pitný režim 

 na každých 30 platících dětí má 1 pedagog pobyt včetně stravy zdarma (neplatí v měsících červenec / srpen a pro 1-2 denní pobyty) 

 v případě 1 a 2 denních pobytů účtujeme příplatek 70,- Kč za použití ložního prádla, bezlepková dieta je možná za příplatek 70,- Kč/den 

 poplatek z ubytovací kapacity je 30,- Kč/den/osoba nad 18 let dle Vyhlášky Města Doksy (výjimky z poplatku uvedené ve vyhlášce) 

 na základě vyplněného objednávkového formuláře a zaslané kalkulace Vám bude zaslána Smlouva o poskytnutí ubytovacích služeb, kde jsou uvedeny 
storno – podmínky a ostatní podmínky důležité k uskutečnění pobytu 

 všechny ceny (vyjma poplatku z ubytovací kapacity – nepodléhá DPH) jsou uvedeny včetně DPH 

Důležité upozornění – až úhradou rezervačního poplatku se stává objednávka pobytu závaznou. 

STRAVOVÁNÍ CENY ZA CVIČÍCÍ PROSTORY 
 Dospělý Dítě*  

SNÍDANĚ 60,- Kč 40,- Kč ZRCADLOVÝ SÁL 100,- Kč /hod. 

OBĚD 100,- Kč 70,- Kč TĚLOCVIČNA VELKÁ 70,- Kč/ hod. 

VEČEŘE 90,- Kč 65,- Kč TĚLOCVIČNA D2 60,- Kč/ hod. 

Plná penze 250,- Kč 175,- Kč MODRÝ PARTY STAN 50,- Kč/ hod. 

Polopenze 150,- Kč 105,- Kč *platí v období červenec/srpen, velké skupiny mají ceny 
individuální 

Rekreační areál POSLŮV MLÝN, č. p. 976,472 01 DOKSY 
Provozovatel: OD ANDY s. r. o., Erbenova 2906, 47001 Česká Lípa 

Telefon: +420 734 596 586, +420 739 366 366  
Facebook: Poslův Mlýn Doksy         
e-mail: rezervace@posluvmlyn.cz  
Instagram: posluv_mlyn_doksy                               
www.posluvmlyn.cz              

Rautová snídaně 120,- Kč 85,- Kč 

 jídelníček a pokrmy jsou připravovány vzhledem k právě ubytovaným dětským 
kolektivům 

 není možnost výběru jídel z více možností 

 kromě pokrmů připravených podle jídelníčku jsou zde nabízeny minutky, menu a 
ceník jsou k nahlédnutí na místě 
 

* dětská porce je poskytována dítěti do 9 let 
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