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Vážení hosté,

děkujeme, že jste zvolili náš penzion, přejeme Vám příjemný pobyt.

V případě, že si přejete v daný den nebýt rušeni, zavěste cedulku v dopoledních hodinách na venkovní kliku  
„NERUŠIT”.

V případě, že si přejete pokoj uklidit, zvolte „UKLIDIT”.

Chtěli bychom Vás upozornit, pokud nebude cedulka v dopoledních hodinách zavěšena s nápisem „UKLIDIT”, 
pokoj nebude uklizen.

Snídaně se podávají dole v restauraci
7:30 - 9:30 nebo dle dohody

Restaurace je otevřena:

V případě Vašeho zájmu si rezervujte na tel.: 519 334 095 nebo u obsluhy.

Parkování je pod kamerovým systémem.

Wi-fi přopojení: Penzion2.4 G • Heslo: room1234
V restauraci je také bezplatné wi-fi.

Všechny pokoje jsou nekuřácké.

Pondělí - Čtvrtek 11:00 - 21:00
Pátek - Sobota 11:00 - 22:00
Neděle 11:00 - 20:00



Ubytovací řád
1. Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host příslušné mu pracovníku penzionu 
  ihned po příchodu platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti).

2. Objednaný pokoj musí být uvolněn pro hosta v den nástupu na ubytování nejpozději do 10:30 hodin. Jsou-li však k dispozici  
 volné pokoje, je možné hosta ubytovat mnohem dříve.

3. Na základě potvrzené objednávky je penzion povinen hosta ubytovat od 14:00 do 20:00 hodin, do této doby pokoj pro hosta  
 rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.

4. Čas uvolnění pokoje v den odjezdu hosta je stanoven na 10.30 hodin, ale je možno dohodnout s recepcí i pozdější čas. 

5. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, uhradí cenu za pokoj za celou předchozí noc.

6. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu penzion nabídnout i jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytován.

7. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem, případně ceny dohodnuté.  
 Penzion má právo žádat od hosta platbu za ubytování předem. 

8. V pokoji penzionu nesmí host bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat nábytek a zařízení, provádět úpravy a jakékoliv  
 zásady do elektrické sítě nebo jiné instalace. 

9. V penzionu, a zvlášť v pokoji, není hostu dovoleno používat vlastních elektrických spotřebičů. Toto nařízení se netýká  
 elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, příp. masáž ních strojků, vysoušečů vlasů apod.)  
 a telekomunikační techniky (počítače, faxy, modemy, apod.) Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí (kola,  
 lyže), jejich úschovu nahlásí host předem při rezervaci. Informace podá recepce.

10. Zvířata jsou na pokoji zakázána.

11. Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okno, v koupelně zavřít vodovodní uzávěry, zhasnout všechna světla, uzavřít  
 dveře a klíč odevzdat na recepci (ve vinárně).

12. Za škody způsobené na majetku penzionu hostem samotným, jeho návštěvou nebo jeho zvířetem odpovídá host v plné výši.

13. V době od 22:00 do 07:00 hodin je host povinen dodržovat noční klid. Snídaně se podávají v restauraci/vinárně, za nevyužitou  
 snídani nevzniká nárok na náhradu, host může požádat den dopředu o snídaňový balíček.

14. Při onemocnění nebo zranění hosta zajistí penzion poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice. 

15. Penzion nepřebírá žádnou odpovědnost za auta zaparkován před penzionem a neodpovídá za ztrátu předmětů z automobilů  
 zaparkovaných na parkovišti. 

16. Penzion odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem ode vzdány některému  
 z pracovníků do úschovy.

17. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion odpovídá bez omezení pouze pokud tyto věci byly převzaty penzionem do úschovy  
 či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka penzionu.  

18. Stížnost hostů a případně návrhy na zlepšení činnosti penzionu přijímá vedení penzionu. Stížnost může provést host  
 i písemnou formou a tento zápis ponechat na recepci.

19. Uhrazení zálohy či celé sjednané ceny za pokoj, bere host tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi. 


