
Restaurace a Hotel JEF a  Krčma u Rytíře

                             aneb „ u Jetýlků “ 

     Vážení, dovolujeme si pozvat Vás do HOTELU a RESTAURACE JEF 
Doubice. Hotel se nachází  v srdci  nádherné krajinné oblasti Národního parku 
České Švýcarsko, v CHKO  Lužické hory a CHKO Labské  pískovce, kde 
můžete využít:

Jedno,dvou,tří a prostorné čtyřlůžkové pokoje – všechny s vlastním 
příslušenstvím – celková kapacita až 100 lůžek.
Uzamykatelné parkoviště přímo u hotelu Dětský koutek uvnitř JEFu i na 
terase

 Pohodlně zařízený bar, restauraci nebo „krčmu“ s  výbornou domácí 
kuchyní a širokým výběrem hotových jídel, minutek a specialit včetně zvěřiny a ryb 
u nás nevšedně, originálně servírovaných.
Od salátků různých variaci …přes palačinky sladké či plněné 
masíčkem,grilované dobroty,mořské a vodní „potvory“ ,  steaky a bifteky na 
různé způsoby,  naše hotovky jsou podle Vás-hostů bezkonkurenčně 
nejlepší..

jupíí máme DĚTSKÝ KOUTEK s domečkem a hračkami  –víme že  když si dětí  
hrají ,dospělí se v klidu nají

Pivečka  v Jefu točená :  PILSNER 12, GAMBRINUS světlé 10 , 11 Excelent, nebo 
třeba  točenou  KOFOLU .

 Vííínečkooo bílé i červené.. si určitě z naší nabídky  vyberete.Džusy a nealko 
nápoje oblíbených značek např cappy,coca-cola,minerální vody bublinkaté či 
pramenité a nebo s bylinkami? Všeho máme dost ať je u nás spokojený každý 
host.:-)
Restaurace i bar jsou otevřeny denně od 8.00 do 24.00 – dle přání i déle (celoroční 
provoz)

Pořádáme  zábavy, diskotéky,  večery s magií, módní show a další akce 
s programem. Program lze objednat (,narozeninové oslavy, firemní setkání,školení,  
semináře .. výročí, atd.)

Svatby a všechny akce  umíme pro Vás připravit „ na klíč“ se zajištěním 
veškerého servisu, služeb, dovozu, výzdoby atd. Stejně tak pro Vás sestavíme i  
individuální kalkulaci dle vzájemné dohody.
                                                      
                                                         



Zejména v letě Vás zveme na příjemně posezení na prostorné  terase, částečně 
zastřešené  s venkovním grilem

Sportovní vyžití uvnitř hotelu: WALKING a SPINNING centrum s kompletním 
programem včetně rehabilitace a posilování, posilovna s kvalitními posilovacími 
stroji, kulečník, ping-pong, půjčujeme sportovní pomůcky .Zajišťujeme půjčování 
kol. (trasy,tipy na výlety,plánky a mapy v recepci)……                          

Zima v Lužických Horách-spousta možností lyžování v kombinaci s relaxem-
(sauna,masáže,kosmetika)-sportování pod střechou K2,walking,spinning ….:
Lyžování a zimní sporty –lyžařská škola: viz www.hotel-jef.cz
SKI-areál v blízkosti  a další i na německé straně…

Dále nabízíme 2 Konferenční místnosti s možností konání výročních porad, 
seminářů, školení, kdy Vám rádi vše vyzdobíme a připravíme (občerstvení, např. 
domácí  štrúdl,  kompletní  stravování,  rauty  apod.)  dle  vašeho  časového 
harmonogramu a přání. K dispozici  flipchart, kopírka, telefon či internet.Zajístíme 
veškeré technické zázemí. WiFi ZDARMA 
K hotelovým službám patří  také  relaxační  program s možností  návštěvy  sauny, 
kosmetiky, pedikůry, výběr masáží, včetně poradenství a také možnost dietního 
stravování (např. redukční dieta atd.), případně ucelený program.
Novinkou je přístrojová(používáme na základě licence moderní zdravotnický  
přístroj  vice info na www.hotel-jef.cz).  Lymfodrenáž -  terapie  zaměřená na 
očistu těla a tvarování problematických partií .
 Cenová nabídka  2013:       individuální dohoda  a skupinová sleva je možná

Ceny za dospělou osobu / dítě do 10 let 
(dětičky do 3-let bez nároku na stravu a lůžko zdarma!)

 
• Dospělá osoba 550,-Kč ,dítě 3-10let – 290 Kč → noc se snídaní

• Dospělá osoba 650,-Kč, dítě 3-10let - 330Kč →noc s polopenzí,výběr jídel

• Dospělá osoba 700,-Kč, dítě3-10let – 430 → noc s plnou penzí–výběr jídel

• Poplatek za pejska či kočičku 80Kč/ Noc 

Informujte se o možnosti  výhodné ceny ubytování v probíhajících nabídkách 
akčních pobytových balíčků . info tel 605489523, 412381429, 736643507 email: 
doubice@hotel-jef.cz

Těšíme se na Vás     JEF jeFajn 
Využijte nabídku výhodných balíčků…zhotovíme dárkové poukázky.

http://www.hotel-jef.cz/


HOTEL JEF DOUBICE
STORNO poplatky

.

Pokud Vaší rezervaci   a pobyt zrušíte:  

Do 21 dnů před nástupem:
                     Vrátíme Vám zpět zaplacenou částku (sníženou o DPH )

(pokud jste poukaz zakoupili přes zprostředkovatele bude odečtena provize )
Do 14 dnů před nástupem :

                                   Vrátíme Vám zpět 75% ceny(sníženou o DPH)
       (pokud jste poukaz zakoupili přes zprostředkovatele bude odečtena provize)

Do 10 dnů před nástupem:
                                      Vrátíme Vám 50% zpět ((sníženou o DPH)
(pokud jste poukaz zakoupili  přes zprostředkovatele bude odečtena provize)

  Do 4 dnů před nástupem:
                             bohužel Vám nemůžeme vrátit žádné peníze.

Děkujeme Vám za pochopení.

                                                                              

                                                                                Alena Jetýlková-Jašíčková 

                         Prejeme Vám príjemný pobyt


