
Apartmány U Aloise - Ubytovací řád

Počátek ubytování 
Host e-mailem v den počátku ubytování obdrží kód pro vyzvednutí klíčů z automatické schránky, 

jež je instalována u vchodu do budovy. Hosté se ubytovávají po 14:00 hod. 
Doporučujeme využívat automatické schránky pro úschovu klíčů i v průběhu ubytování.

Konec ubytování 
Host opustí apartmán do 10:00 hod. a vrátí veškeré klíče do automatické schránky u vchodu 

(stejný kód, jako při check-inu). Ztráta klíče od apartmánu 3 000 Kč/ks.

V celém objektu platí:
ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM!

Host je povinen dbát pokynů provozovatele a vyvarovat se takového chování a jednání, 
které by jakkoli poškozovalo majetek či dobré jméno ubytovatele.

Porušení těchto zákazů či hrubého porušení slušného chování je důvod 
k okamžitému ukončení ubytování hosta ze strany ubytovatele bez náhrady 

nevyužitých služeb a bez náhrady vrácení peněz!

Klíč funguje k vchodovým dveřím, chodbě u příslušného apartmánu a zároveň příslušnému pokoji.

Hosté si ukládají lyže nebo snowboardy do připravených a označených míst na chodbách (u skříní).

Kola se parkují ve venkovní garáži vedle parkoviště. Klíč je k dispozici ve Vaší schránce u vchodu.

Je zakázáno nosit lyže / snowboard / kolo / do pokojů.

Je zakázáno pohybovat se po ubytovací části penzionu v lyžařské nebo cyklistické obuvi. 

Host bez souhlasu ubytovatele se nesmí přemísťovat nábytek, či jiné vybavení. 

Zákaz vstupu neubytovaným osobám.

Host zajistí, že domácí mazlík nezůstane bez dozoru a nebude znečišťovat chatu a její okolí.

Host je povinen včas nahlásit případné poškození na zařízení chaty.

Parkování u chaty je pouze pro ubytované. Parkování i garáž na kola jsou hlídána kamerou.

Hosté jsou povinni dodržovat noční klid od 22:00 do 7:00 hodin.

Teplota vzduchu na pokojích se řídí platnými právními předpisy v České republice.

Ve venkovním grilu lze topit pouze dřevěným uhlím. Gril i jeho okolí nutno po použití uklidit a vyčistit.

Heslo na WI-FI je uvedeno na nástěnce ve spodní chodbě.

V případě jakéhokoliv problému prosím volejte:

(Růžička, tel.: 731 689 044) – (Stejskalová, tel.: 732 474 682) – (Turková, tel.: 737 149 136) 

Ubytovací řád je závazný pro obě strany a host, který se ubytoval, 
s tímto ubytovacím řádem vyslovuje souhlas potvrzením rezervace.

Děkujeme za využití našich služeb a přejeme vám příjemný pobyt.


