
Vybavený apartmán, 
vyhovující nejvyšším 

nárokům mladé generace 
s vlastní koupelnou a 

kuchyní.

STANDARD

PREMIUM
CENÍK

od 3 500 Kč

rychlý internet

dezinfekce kuchyně a sociálního zázemí 1 x za čtyři týdny

společná plně vybavená kuchyň

coworking místnost, knihovna a relaxační zóna

24 hodinová recepce

moderní prádelna v budově

zapůjčení vysavače zdarma

poštovní služby - převzetí obyčejných 
a doporučených zásilek

slevová karta k našim partnerům, speciální bene�ty od 
našich partnerů (kulturní akce, divadla, kina, posilovny, 
restaurace, kavárny, apod. ) 

 

VIP
CENÍK

VIP

rychlý internet, zapůjčení a kon�gurace Wi-Fi routeru

dezinfekce kuchyně a sociálního zázemí 1 x za týden

vynesení odpadků 4 x týdně

společná plně vybavená kuchyň

coworking místnost, knihovna a relaxační zóna

24 hodinová recepce

možnost �xace ceny  (platí pouze pro první prodloužení 
smlouvy)

zapůjčení vysavače, žehličky, sušáku na prádlo, rýžovaru a 
dalších pomocníků zdarma

�tness neomezený vstup + 1x týdně vstup návštěvy 
zdarma 

parkování na soukromém parkovišti se slevou 40 %

2 h měsíčně pronájem coworking místnosti pro soukro-
mou prezentaci, akci či schůzku

moderní prádelna - 2 žetony na praní měsíčně zdarma

zdarma balíček Půjč si polštář - Základ

poštovní služby - převzetí zásilky na dobírku, přednost-
ní doručení pošty a zásilek na apartmán

tiskové služby na recepci - 100 Kč za rok na kreditu 
zdarma

speciální cena za tisk  - černobíle A4 1 Kč, A3 za 3 Kč, 
barevně A4 5 Kč, A3 10 Kč

slevová karta k našim partnerům, speciální bene�ty od 
našich partnerů (kulturní akce, divadla, kina, posilvony, 
restaurace, kavárny, apod.)

pravidelně organizujeme akce ve vnitřní dvoraně i ve 
společenské místnosti (kino, grilování, stand-up comedy, 
kulturní akce, taneční večery, vzdělávací kurzy, sportovní 
kurzy, apod.) - přednostní rezervace míst

zachování ceny ubytování během letní sezóny včetně 
typu pokoje

revize 5 vlastních spotřebičů zdarma - neomezeně, provoz 
jednoho elektrospotřebiče povoleného pouze za poplatek  
zdarma

údržba a opravy - expresní odstranění závady

vydání potvrzení o ubytování zdarma

balíček „Vařím s Kampusem“ - se slevou 50 %

sleva na hotelové ubytování ve výši 15 % (v období 
festivalu Beats for Love a Colours of Ostrava 5 %), sleva je 
možná pouze u rezervací provedených předem na recepci 

PREMIUM

rychlý internet

dezinfekce kuchyně a sociálního zázemí 1 x za  dva týdny

společná plně vybavená kuchyň

coworking místnost, knihovna a relaxační zóna

24 hodinová recepce

moderní prádelna v budově

zapůjčení vysavače, žehličky, sušáku na prádlo, rýžovaru a 
dalších pomocníků zdarma

�tness neomezený vstup

parkování na soukromém parkovišti se slevou 25 % 

1 h měsíčně pronájem coworking místnosti či kanceláře 
pro soukromou prezentaci, akci či schůzku

poštovní služby - převzetí zásilky na dobírku (nutno 
oznámit na recepci dopředu)

tiskové služby na recepci - 50 Kč na kreditu ročně zdarma

speciální cena za tisk - černobíle A4 1 Kč, A3 za 4 Kč, 
barevně A4 6 Kč, A3 12 Kč

slevová karta k našim partnerům, speciální bene�ty od 
našich partnerů (kulturní akce, divadla, kina, posilvony, 
restaurace, kavárny, apod.)

pravidelně organizujeme akce ve vnitřní dvoraně i ve 
společenské místnosti (kino, grilování, stand-up comedy, 
kulturní akce, taneční večery, vzdělávací kurzy, sportovní 
kurzy, apod.) - přednostní rezervace míst

zachování ceníku ubytování i během letní sezóny (nájem 
se může lišit dle přiděleného pokoje)

revize 2 vlastních spotřebičů zdarma + poplatek za provoz 
elektrospotřebiče povoleného pouze za poplatek (viz. Řád 
Kampus Palace) se slevou 50 %

vydání potvrzení o ubytování se slevou 50 %

sleva na hotelové ubytování ve výši 5 % z aktuální ceny 
hotelového ubytování (nutno rezervovat předem na 
recepci, neplatí v období festivalů Beats for Love a Colours 
of Ostrava) 

19 bene�tů 
jen za 

500 Kč 
navíc

24 bene�tů 
jen za 

1 000 Kč 
navíc

od 4 000 Kč od 4 500 KčVybavený apartmán, 
vyhovující nejvyšším 

nárokům mladé generace 
s vlastní koupelnou a 

kuchyní.

Vybavený apartmán, 
vyhovující nejvyšším 

nárokům mladé generace 
s vlastní koupelnou a 

kuchyní.

STANDARD
CENÍK

POKOJ  V APARTMÁNU SAMOSTATNÝ POKOJ

3 L

2 L

1 L 

3 500 Kč / osoba / měsíc 3 900 Kč / osoba / měsíc

4 400 Kč / osoba / měsíc 4 500 Kč / osoba / měsíc

4 700 Kč / osoba / měsíc 4 900 Kč / osoba / měsíc

velký 
1L 

6 500 Kč / osoba / měsíc x

POKOJ  V APARTMÁNU SAMOSTATNÝ POKOJ

3 L

2 L

1 L 

4 000 Kč / osoba / měsíc 4 400 Kč / osoba / měsíc

4 900 Kč / osoba / měsíc 5 000 Kč / osoba / měsíc

5 200 Kč / osoba / měsíc 5 400 Kč / osoba / měsíc

velký 
1L 

7 000 Kč / osoba / měsíc x

POKOJ  V APARTMÁNU SAMOSTATNÝ POKOJ

3 L

2 L

1 L 

4 500 Kč / osoba / měsíc 4 900 Kč / osoba / měsíc

5 400 Kč / osoba / měsíc 5 500 Kč / osoba / měsíc

5 700 Kč / osoba / měsíc 5 900 Kč / osoba / měsíc

velký 
1L 

7 500 Kč / osoba / měsíc x



Equipped apartment, 
meeting the highest 

demands of the young 
generation with private 
bathroom and kitchen.

STANDARD

PREMIUM
PRICE LIST

from  
3 500 CZK

fast internet

desinfection of the kitchen, toilet and bathroom once every 
four weeks

shared fully equipped kitchen

coworking room, library and relaxation zone

24-hours reception

modern laundry room in the building

vacuum cleaner to borrow at the reception for free

postal services - acceptance of ordinary and registered 
shipments (only prepaid)

discount card to our partners, special bene�ts from our 
partners (cultural events, theaters, cinemas, gyms, 
restaurants, cafes, etc.)

 

VIP
PRICE LIST

VIP

fast internet, Wi-Fi router to borrow from reception, the 
free con�guration of the router

desinfection of the kitchen, toilet and bathroom once a 
week 

take out the trash bins four times a week

shared fully equipped kitchen

coworking room, library and relaxation zone

24-hours reception 

modern laundry room in the building - 2 washing coins 
per month for free

vacuum cleaner, iron, air-dryer for clothes, etc. to borrow at 
the reception for free

unlimited access to the Kampus‘s �tness for free, the 
guest for free 

parking at our parking lot with 40% discount

2 hour per month coworking room or o�ce for your 
privet presentation, event or meeting for free

free package Rent a pillow - Basic

postal services - acceptance of parcels that require 
payment (the reception must be informed in advance), 
priority delivery of mail and parcels to the apartment

printing services at the reception - 100 CZK on credit per 
year for free

special price for printing  - black and white  A4 -  1 CZK, A3 
- 3 CZK, colour A4 - 5 CZK, A3 - 10 CZK

discount card to our partners, special bene�ts from our 
partners (cultural events, theaters, cinemas, gyms, 
restaurants, cafes, etc.)

we regularly organize events in the inner block and in the 
common room (cinemas, barbecue, stand-up comedy, 
cultural events, dance evenings, educational courses, 
sports courses, etc.)  - priority reservation of seats and 
places

the possibility of �xing the price (valid only for the �rst 
extension of the accommodation contract)

�xing the price of accommodation for summer season 
(including the room type)

revision of 5 own electrical appliances for free, operation 
of one electrical appliance permitted only for a fee for free 

maintenance and repairs - express repair (if possible)

proof of address with veri�ed signature for free

„Cook with Kampus“ package - with 50 % discount

15 % discount for hotel accommodation (must be reserved 
in advance at the reception, during Beats for Love and 
Colours of Ostrava festivals 5 % discount) 

PREMIUM

fast internet

desinfetion of the kitchen, toilte and bathroom once every 
two weeks

shared fully equipped kitchen

coworking room, library and relaxation zone

24-hours reception

modern laundry room in the building

vacuum cleaner, iron, air-dryer for clothes, etc. to borrow at 
the reception for free

unlimited access to the Kampus‘s �tness for free

parking at our parking lot with 25% discount

1 hour per month coworking room or o�ce for your privet 
presentation, event or meeting for free 

postal services - acceptance of parcels that require 
payment (the reception must be informed in advance)

printing services at the reception -  50 CZK on credit per 
year for free

special price for printing - black and white A4 - 1 CZK, A3 - 4 
CZK, colour A4 - 6 CZK, A3 - 12 CZK

discount card to our partners, special bene�ts from our 
partners (cultural events, theaters, cinemas, gyms, 
restaurants, cafes, etc.)

we regularly organize evenets in the inner block and in the 
common room (cinema, barbecue, stand-up comedy, 
cultural events, dance evenings, educational courses, sports 
courses, etc.) - priority reservation of seats and places

�xing the price of accommodation for summer season 
(rent may vary depending on the assigned room)

revision of 2 own appliances free of charge + opearation fee 
electrical appliance permitted only for a fee (see Kampus 
Palace regulation) with 50 % discount

proof of address with veri�ed signature with 50 % 
discount

5 % discount from current price on hotel accommodation 
(must be booked in advance at the reception, it is not valid 
during Beats for Lova and Colors of Ostrava festivals

19 
bene�ts

Lorem 
ipsum dolor 

sit amet, 
consec

24 
bene�ts

from 
4 000 CZK

from 
4500 CZKEquipped apartment, 

meeting the highest 
demands of the young 

generation with private 
bathroom and kitchen.

Equipped apartment, 
meeting the highest 

demands of the young 
generation with private 
bathroom and kitchen.

STANDARD
PRICE LIST

ROOM IN AN APARTMENT ENSUITE ROOM

3 B

2 B

1 B 

3 500 CZK / person / month 3 900 CZK / person / month

4 400 CZK / person / month 4 500 CZK / person / month

4 700 CZK / person / month 4 900 CZK / person / month

big 1B 6 500 CZK / person / month x

ROOM IN AN APARTMENT ENSUITE ROOM

3 B

2 B

1 B

4 000 CZK / person / month 4 400 CZK / person / month

4 900 CZK / person / month 5 000 CZK / person / month

5 200 CZK / person / month 5 400 CZK / person / month

big 1B 7 000 CZK / person / month x

ROOM IN AN APARTMENT ENSUITE ROOM

3 B

2 B

1 B

4 500 CZK / person / month 4 900 CZK / person / month

5 400 CZK / person / month 5 500 CZK / person / month

5 700 CZK / person / month 5 900 CZK / person / month

big 1B 7 500 CZK / person / month x


