
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

CENÍK UBYTOVÁNÍ PLATNÝ OD 01.01.2023  
 

NÁŠ LEVANDULOVÝ HOTEL MARCINČÁK*** JE NEKUŘÁCKÝ. 
 

JE NÁM LÍTO, ALE VAŠE ZVÍŘECÍ MILÁČKY NECHEJTE PROSÍM DOMA. 
 
 

 
 
 
 

POKOJ ČÍSLO 
 

POČET LŮŽEK VYBAVENÍ VÝHLED CENA SLOŽENÍ LŮŽEK 

202 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén, 
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Oddělená lůžka 

204 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén,  
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Oddělená lůžka 

205 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén,  
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Oddělená lůžka 

206 Rodinný pokoj 
     „BRODSKÉ STRÁNĚ“ 

Kapacita až 3 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, mini 
lednička, kávový set, fén, parkování za elektronickou 
branou, bufetová snídaně, mini bar na hotelové 
recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělené lůžko 

207 SUITE 
     „STARÉ“ 

Kapacita až 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, 
klimatizace, mini lednička, kávový set, fén, parkování 
za elektronickou branou, bufetová snídaně, mini bar 
na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 3.000,-/1 osoba 
3.000,-/2 osoby 
 

1. ložnice manželské lůžko 
2. pokoj pohovka 

208 Rodinný pokoj 
     „DANIEL“ 

Kapacita až 3 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, mini 
lednička, kávový set, fén, parkování za elektronickou 
branou, bufetová snídaně, mini bar na hotelové 
recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělené lůžko 

209 Rodinný pokoj 
     „ZIMNÍ VRCH“ 

Kapacita až 4 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, mini 
lednička, kávový set, fén, parkování za elektronickou 
branou, bufetová snídaně, mini bar na hotelové 
recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělená lůžka 

210 Rodinný pokoj 
     „U BOŽÍCH MUK“ 

Kapacita až 3 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, mini 
lednička, kávový set, fén, parkování za elektronickou 
branou, bufetová snídaně, mini bar na hotelové 
recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělené lůžko 

211 Rodinný pokoj 
     „STARÁ HORA“ 

Kapacita až 4 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, 
klimatizace, mini lednička, kávový set, fén, parkování 
za elektronickou branou, bufetová snídaně, mini bar 
na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 3.000,-/1 osoba 
3.000,-/2 osoby 
1.500,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělená lůžka 

212 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén,  
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Oddělená lůžka 

213 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén,  
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Oddělená lůžka 

214 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén,  
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Oddělená lůžka 

215 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén,  
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Manželské lůžko 

216 Rodinný pokoj 
     „RŮŽOVÁ HORA“ 

Kapacita až 3 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, 
klimatizace, mini lednička, kávový set, fén, parkování 
za elektronickou branou, bufetová snídaně, mini bar 
na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 3.000,-/1 osoba 
3.000,-/2 osoby 
1.500,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělené lůžko 

217 Rodinný pokoj 
     „NAD SKLEPY“ 

Kapacita až 4 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, mini 
lednička, kávový set, fén, parkování za elektronickou 
branou, bufetová snídaně, mini bar na hotelové 
recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice patrová postel 
pro děti 

218 Rodinný pokoj 
     „SLUNEČNÁ“ 

Kapacita až 3 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, mini 
lednička, kávový set, fén, parkování za elektronickou 
branou, bufetová snídaně, mini bar na hotelové 
recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělené lůžko 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENÍK UBYTOVÁNÍ PLATNÝ OD 01.01.2023 
 

NÁŠ LEVANDULOVÝ HOTEL MARCINČÁK*** JE NEKUŘÁCKÝ. 
 

JE NÁM LÍTO, ALE VAŠE ZVÍŘECÍ MILÁČKY NECHEJTE PROSÍM DOMA. 
 
 

POKOJ ČÍSLO 
 

POČET LŮŽEK VYBAVENÍ VÝHLED CENA SLOŽENÍ LŮŽEK 

219 Rodinný pokoj 
     „JANŮV VRCH“ 

Kapacita až 4 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, 
klimatizace, mini lednička, kávový set, fén, parkování 
za elektronickou branou, bufetová snídaně, mini bar 
na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 3.000,-/1 osoba 
3.000,-/2 osoby 
1.500,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělená lůžka 

220 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén, 
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Oddělená lůžka 

221 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén, 
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Manželské lůžko 

302 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén, 
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Manželské lůžko 

303 Rodinný pokoj 
     „KAMENNÝ VRCH“ 

Kapacita až 4 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, 
mini lednička, kávový set, fén, parkování za 
elektronickou branou, bufetová snídaně, mini bar na 
hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělená lůžka 

304 Rodinný pokoj 
     „LANGEWARTE“ 

Kapacita až 4 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, 
mini lednička, kávový set, fén, parkování za 
elektronickou branou, bufetová snídaně, mini bar na 
hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 2.800,-/1 osoba 
2.800,-/2 osoby 
1.400,-každá další osoba 

1. ložnice manželské lůžko 
2. ložnice oddělená lůžka 

305 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén, 
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Manželské lůžko 

306 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén, 
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Manželské lůžko 

307 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátor, fén, 
kávový set, parkování za elektronickou branou, 
bufetová snídaně, mini bar na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

parkoviště 1.700,-/1 osoba 
2.600,-/ 2 osoby 

Manželské lůžko 

308 Levandulový pokoj  
        Deluxe**** 

 

Kapacita až 2 osoby Sprcha, WC, TV, tel, free Wi-Fi, stropní ventilátory, 
mini lednička, minerální voda, pokojový trezor, froté 
župan, pantofle, čajový a kávový set, fén, parkování 
za elektronickou branou, bufetová snídaně, mini bar 
na hotelové recepci. 
Při odjezdu dárek - láhev vína Víno Marcinčák 

zámek 3.200,-/Deluxe**** Manželské lůžko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Travel Wine, spol. s r.o., provozovna: K Vápence 69, CZ-692 01 Mikulov 
 recepce hotelu: recepce@hotelmarcincak.cz, tel.: +420 519 512 700, www.hotelmarcincak.cz  
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INFORMACE K POBYTU 

 LEVANDULOVÝ HOTEL MARCINČÁK  JE NEKUŘÁCKÝM PROSTŘEDÍM. 

 ZÁKAZ KOUŘENÍ na pokoji a hotelových chodbách.        
                                                        

      V PŘÍPADĚ NERESPEKTOVÁNÍ KOUŘENÍ NA POKOJI A HOTELOVÝCH CHODBÁCH JE HOTEL OPRÁVNĚN ÚČTOVAT                                                           
                    POKUTU VE VÝŠI 5.000,-KČ.   
 

      V PŘÍPADĚ, ŽE HOST PORUŠÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ, MÁ HOTEL PRÁVO UKONČIT POBYT HOSTA PŘED PŮVODNĚ DOHODNUTÝM DNEM ODJEZDU. 
 

 Při plném obsazení dvoulůžkového pokoje činí cena 1.300 Kč za osobu za noc / ceny jsou uvedeny vč. snídaně a DPH. 

 Při obsazení dvoulůžkového pokoje jednou osobou činí cena 1.700 Kč za osobu za noc / ceny jsou uvedeny vč. snídaně a DPH. 

 Při obsazení rodinného pokoje jednou osobou činí cena 2.800 Kč za osobu za noc / ceny jsou uvedeny vč. snídaně a DPH. 

 Při obsazení rodinného pokoje s klimatizací jednou osobou činí cena 3.000 Kč za osobu za noc / ceny jsou uvedeny vč. snídaně a DPH. 

 Ubytování pro děti do 2 let je zdarma bez hotelové snídaně. 

 Cena za ubytování pro děti od 2 do 15 let činí 800,-Kč za dítě na noc / vč. snídaně a DPH. 

 Check-in je od 14.00 hodin a check-out je do 10.00 hodin  / v případě nedodržení času odjezdu je hotel oprávněn účtovat další noc/. 

 Ubytovací poplatek není zahrnut v ceně ubytování. Platba proběhne při příjezdu v hotelové recepci. Poplatek je stanoven MÚ Mikulov na 35,-Kč/osoba/ 
den pobytu.   

 Další služby, které nejsou součástí zvoleného programu, lze dokoupit na místě. 

 V cenách pobytů není zahrnuto žádné pojištění. 

 Ubytovaní klienti se řídí právním řádem České republiky na základě českého práva a ubytovacím řádem Hotelu Marcinčák. Ubytovaný host přijímá 
ubytovací řád jako smluvní podmínku ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Každý host  je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit,  
na jeho neznalost nebude brán zřetel.  

PLATBA POBYTU 
 

 Platba převodem či složením hotovosti v Kč na účet číslo: 210394829/300 KB v ČR /IBAN: CZ38 0300 0000 0002 1039 4829, SWIFT: CEKOCZPP/. 

 Platba v hotovosti/ je-li pobyt objednán ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na pobyt, může klient provést úhradu objednaných služeb na místě  
v den nástupu na pobyt. 

 Platba platební kartou / VISA, MAES, AMEX, EC/MC, JCB, DC/. 

 Při platbě převodem je vždy nutné uvádět variabilní symbol Vaše jméno, příjmení, termín pobytu. 

 Potvrzení přijatých plateb zasíláme na e-mail. 

 Pobyt klienta lze plně nebo částečně uhradit zaměstnavatelem, příp. jinou organizací. V tomto případě klient uvede tuto skutečnost již při podání 
objednávky a pobyt je na základě objednávky fakturován. Pobyt považujeme za uhrazený dnem připsáním částky na náš účet. 

PODMÍNKY POSKYTNUTÍ SLEVY 
 

 Sleva je poskytována ze základní ceny pobytu, ve které nejsou zahrnuty další služby navíc /rozšíření o stravu, prodloužení pobytu apod./. 

 Slevu nelze uplatnit dodatečně. 

 Host uvádí typ slevy, na kterou má nárok, a o kterou žádá při objednávce pobytu. 

 Slevy se nevztahují na pobyty dětí do 15 let. 
  
Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od smlouvy. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemnou formou odstoupení (storno 
pobytu) oznámeno hotelu. V tomto případě má hotel právo účtovat odstupné / storno poplatky (smluvní pokutu). Odstupné je splatné ihned. Po odečtení 
odstupného z celkové ceny pobytu obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky.  

STORNOVACÍ POPLATKY 
 

 20-14 dní před zahájením pobytu - 60% 

 13-4 dny před zahájením pobytu - 80% 

 3 dny před zahájením pobytu nebo nenastoupíte-li vůbec - 100 % 
 

V případě storna jedné ze dvou osob v potvrzené objednávce pobytu ubytování ve 2lůžkovém pokoji, je klient povinen doplatit příplatek   za neobsazené lůžko ve výši 
ceny ubytování druhé osoby ve 2lůžkovém pokoji. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ /GDPR/ 
 

 Od našich hostů a návštěvníků webových stránek získáváme osobní údaje, které zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 
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