
Poradenství při výběru vhodného UBYTOVÁNÍ na dovolené– CENÍK 

 

Vypracování základního plánu ubytování na míru na Gran Canaria – cena 850 Kč (30 euro)  

 dle Vašich požadavků vyhotovíme tři varianty ubytování na ostrově Gran Canaria 

 

 sdělte nám  

 maximální částku rozpočtu určenou na ubytování  

 preferované období dovolené (jaro – léto – podzim – zima), případně konkrétní 

dny a měsíc 

 dobu, kterou chcete strávit na dovolené (týden – deset dní – dva týdny – jiná doba) 

a zda nechcete dovolenou rozdělit mezi dvě destinace 

 kolik osob a v jakém věku bude cestovat?  

 jaké bude zaměření vaší dovolené (sport, cyklistika, turistika, poznání, odpočinek, 

pláž a podobně) 

 typ požadovaného ubytování (apartmán, bungalov, hotel, venkovský hotel, 

pension, úroveň vybavení, tedy „hvězdičky“), kolik chcete ložnic? 

 typ požadovaného stravování (snídaně, polopenze, all inclusive, nebo bez 

stravování). Potraviny a nápoje si můžete objednat i v našem e-shopu 

www.grancanariashop.cz 

 požadovanou vzdálenost hotelu od moře, např. pěšky dochozí, dojezdová 10 minut 

 typ lokality ubytování 

o prestižní turistická destinace (například Meloneras) 

o prestižní obchody a restaurace v okolí 

o rušná turistická část (hotely, obchody, restaurace v přímém dosahu …) 

o klidná turistická destinace (hotely, obchody, restaurace v dochozí nebo 

dojezdové vzdálenosti) 

o přístav, výhled na pláž, výhled na moře, výhled na hory a přírodu 

o městská doprava u hotelu 

o bezbariérový přístup 

o máte vybranou lokalitu? 

 

 každá ze tří variant, kterou Vám zpracujeme, bude obsahovat  

 přesný popis turistické destinace (název lokality, specifikace služeb v okolí, 

dopravní dostupnost na letiště, pláž …) 

 přesný název hotelu (apartmánu, bungalovu) s jeho vyznačením na mapě 

 aktuální stav hotelu a jeho okolí s důrazem na případné stavební práce + foto 

 přesný popis hotelových služeb a vybavení (restaurace, bar, obchody, internet 

zdarma, animační program, dětský koutek, terasa na střeše, počet bazénů, dětský 

bazén, fitness, wellness, tenisové kurty apod.) 

 přesný popis vzorového hotelového pokoje (vybavení, výhled, počet místností, 

velikost v m2, šatna, balkon/lodžie, lednice, sporák, kuchyňka, sprcha/vana, 

klimatizace, pohovka, trezor, psací stůl, TV/placené programy, kávovar apod.) 

 přesnou identifikaci druhu stravování (snídaně, polopenze, all inklusive, alt. beze 

stravy) 

 popis obchodních center v okolí 

http://www.grancanariashop.cz/


 popis služeb v okolí (autopůjčovny, lékař, prodejny potravin, restaurace, bary) 

 cena dopravy z letiště do hotelu + cena dopravy z hotelu na letiště 

 

 s naší nabídkou budete tedy vědět, v jaké lokalitě budete bydlet, jak rušné anebo 

klidné, v jaké vzdálenosti od moře nebo památek.  

Sdělíme vám všechny potřebné informace pro vaše rozhodnutí, tedy vybavenost 

hotelu a pokojů, typ stravování i služby v okolí vašeho ubytování. Vše s mapou a 

aktuální fotkou. Všechny potřebné informace Vám předáme, nemusíte se tedy o nic 

starat. 

 

Pokud vás naše nabídka zaujala a chcete si službu objednat,  

 napište nám na e-mail grancanariaservis.cz@gmail.com  

 obratem vám sdělíme bankovní spojení a další údaje pro platbu 850 Kč (30 euro).  

 

Po připsání částky na náš účet zpracujeme nabídku a zašleme Vám kompletní verzi základního 

plánu ubytování na míru.  

 

Grancanariaservis.cz 

+420 702 560 575 

 

mailto:grancanariaservis.cz@gmail.com

