Všeobecné informace
Pro klienty
Internet
Wifi je dispozici po celém areálu, heslo najdete na dveřích ve vstupní hale

Klíče a kódy
Kód k hotelu je nalepen na dveřích ve vstupní hale – je třeba informovat ostatní ze skupiny
Klíče od pokojů jsou ve dveřích – při odjezdu je nechávejte z venku vyset ve dveřích

Lůžka a ubytování
Ubytovaným v hlavní a vedlejší budově jsou povlaky a ručníky zahrnuty do ceny
Ubytovaným v chatkách, srubech nebo na Vávrovce jsou v ceně zahrnuty povlaky.
Existuje možnost zapůjčení dětské postelky – cena za lůžkoviny je 60 Kč

Strava
Strava vám bude nabídnuta formou bufetu a na počátku svého pobytu budete seznámeni
s potřebnými informacemi, ohledně vybraného jídelního lístku. Pro špinavé nádobí jsou
určené speciální stojany. Případné změny počtu stravujích můžete ohlásit buď v kanceláři,
a nebo v kuchyni – změny platí pro následující den. Změny neohlášené včas nemůžeme
brát v potaz. Časy výdeje jídel určíme po dohodě s vámi. Nemáme restauraci – vaříme jen
pro ubytované klienty.
Jídelníček je vždy vyvěšený na dveřích u jídelny.
Můžete si u nás zakoupit slané, sladké dobrůtky, nealko a alkoholické nápoje (pivo, pito,
víno dle nabídky. Pouze mimo sezonu si to můžete koupit v hlavní budově v jídelně. V letní
sezoně máme otevřenou Vávrovku a tam si toto zboží můžete též zakoupit a můžete si
tam posedět.
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Za zakoupené zboží platíte do kasičky nebo útratu můžete vypsat na papír a při odjezdu
zaplatit.
V letních měsících si lze u nás objednat grilování (masa, špekáčků, klobás)

Sport
Pro naše klienty máme k půjčení sportovní potřeby zdarma (prosím to nahlaste
v kanceláři)
K dispozici v našem areálu je dětské hřiště, hřiště na fotbal, nohejbal, pingpongový stůl,
kulečník a možnost se projet na lodičkách a šlapadle po našem rybníku Dlouhý.

Kancelář
Hlašte prosím včas v kanceláři závady. Rozbité věci se musejí se uhradit po domluvě
v kanceláři.
Provoz v kanceláři je od snídaně po večeři. Jinak jsme dostupni po telefonu. Info je ve
vstupní hale.

Kouření
Ve všech prostorách v našem areálu je zakázáno kouřit!

Domácí zvířata
Pro větší pohodu, klid a bezpečí našich klientů je vstup se psy a jinými zvířaty do hlavní
budovy, částečně do vedlejší budovy a Vávrovky zakázán. Psy můžete mít ve vedlejší
budově, v pokoji 9 a na chatkách. Nedoporučujeme nechávat psi volně pobíhat po areálu,
kvůli bezpečnosti ostatních klientů.
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