Nástup na ubytování:
Nástup: v 15.00 hod
Začátek ubytování se počítá dnem na rekreaci. Příjezd, resp. registrace na ubytování je možná od 15.00hod dne nástupu na
ubytování, není-li s majitelem dohodnuto jinak. Při příjezdu Vás seznámíme s objektem a jeho zařízením a předáme klíče od
pokoje/apartmánu/ chaty. Ubytování je povoleno pouze pro počet osob, který bude předem dohodnut.
Při příjezdu probíhá platba doplatku za ubytování – v hotovosti/ kartou.

Ukončení ubytování:
Ukončení vždy do 10.00 hod
Ubytování se opouští vždy do 10.00h posledního dne rekreace. Před opuštěním pokoje (apartmánu) je třeba, aby byl učiněn
základní úklid pokoje.

Stravování:
V rámci ceny pobytu je zahrnuta snídaně pro všechny dny Vaší rekreace / mimo loveckou chatu/
Večeře: při snídani Vám bude sděleno menu na večeři a na nadcházející dny
Večeře v den příjezdu pouze po domluvě při rezervaci ubytování
Dále je možno objednat přípravu menšího občerstvení – grilování, obložené mísy – nejlépe dohodnout předem.

Ceny za ubytování:
Ceny pobytu :
Dospělý- 650,-Kč/noc /1-5 nocí – 650,-Kč, nad 5 nocí – 600,-Kč/
1.dítě do 3 let věku zdarma bez nároku na lůžko, 2.dítě do 3 let za ½ ceny- 350,-Kč/ noc/ nad 5 nocí 300,-Kč/noc
V ceně pobytu je zahrnuto čisté ložní prádlo, ručníky, spotřeba energie, vody, tepla, využití hřiště, pergol, možno využít rybník ke
koupání, loďka
Za poplatek:
Sauna – 90,-Kč/hod – osoba, Rybaření /chyť a pust/ – 150,-Kč/prut/den – pouze pro ubytované

Během užívání objektu je nutno dodržovat „Domovní řád“.
*dodržovat noční klid od 22.00 - 7.00hod.
*nestěhovat nábytek v penzionu, pokojích, apartmánu ani z objektu ven
*při odchodu řádně zamykat pokoje
*šetřit energiemi a řádně pečovat o svěřený majetek
*udržovat pořádek, odpadky shromaždovat na místě k tomu určeném
Náš objekt užíváte během pobytu na vlastní nebezpečí. Nezodpovídáme za úrazy, poškození a zničení majetku (odpovědnost za
škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), ztrátu či odcizení majetku, stejně jako za škody způsobené přírodními
katastrofami apod. Doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění, které není součástí rekreace.
Zákazník je plně odpovědný za škody na užívaném objektu a jeho zařízení a vybavení způsobené jím nebo ostatními zúčastněnými
osobami. Zákazník je povinen každou způsobenou škodu ohlásit a uhradit majiteli (nejpozději v den odjezdu).

V penzionu se nekouří a není možné vozit sebou domácí mazlíčky

Srdečně Vám děkujeme za respektování těchto podmínek a přejeme Vám krásnou dovolenou u nás.
Pokud budete mít nějaké přání, sdělte nám jej a my se budeme snažit vyjít Vašemu přáním vstříc
Kontakt: p.Schelová – provozní Tel: 601 386 933, Ing.Jungwirth –majitel Tel: 602 147 101

