UBYTOVÁNÍ 2019:
Počet pokojů: 125
Počet lůžek: 239

1/1: 11
1/2: 104

Apartmá: 10
Přistýlka: 10

POKOJE:
1/1 Jednolůžkový pokoj : 11

1/2 LUX A: 28
1/2 LUX: 14
1/2 Standard: 18
1/2 kategorie II.: 5

1/2 Balkon Plus: 11
1/2 Balkon: 26
1/2 Balkon Plus - pro invalidy: 2

Apartmá „Jih“: 2
Apartmá „Jih“ s terasou: 1

Apartmá Superior: 3
Apartmá Superior 5.patro: 2

Apartmá Junior s balkonem: 2

POPIS:
1/1 Jednolůžkový pokoj:

francouzská“ postel (šířka 140cm), stolek, židle, polokřeslo, standardní vybavení,
velikost pokoje cca 15 m² (+předsíňka 3m² + koupelna 4m² = celkem 22m² )

V 1/2 pokojích a apartmá jsou postele se 2 matracemi o standardním rozměru. Některé 1/2 pokoje lze změnit na twiny se 2 separátními postelemi.

1/2 LUX A:

Některé pokoje mají společnou terasu nebo balkon. Výhled buď dopředu na park, nebo dozadu k lesu,
v každém pokoji buď 2 křesla, nebo pohovka. Koupelna vybavená bidetem.
Velikost cca 30m² (+předsíňka 3m²+koupelna 4m² = celkem 37m² );

1/2 LUX:

Některé pokoje s balkonem nebo společnou terasou. Výhled buď dopředu na park, nebo dozadu k lesu.
Stolek, židle, v každém pokoji buď 2 křesla, nebo pohovka. U některých pokojů je koupelna vybavená
bidetem.
velikost od cca 23m² (+ předsíňka 3m² + koupelna 4m² = celkem 30m² )

1/2 s balkonem Plus:

pokoj s balkonem, stolek, židle, pohodlný čalouněný nábytek
velikost cca 15-18m² (+ předsíňka 3m² + koupelna 4m²= celkem 22-25m² ),

1/2 s balkonem:

pokoj s balkonem, stolek, židle, 2 polokřesla, standardní vybavení,
velikost cca 15-18m² (+ předsíňka 3m² + koupelna 4m²= celkem 22-25m² )

1/2 Standard:

standardní vybavení, stolek, židle, 2 polokřesla
velikost cca 15 - 16m² (+předsíňka 3m² + koupelna 4m² = celkem 22- 23m² )

1/2 kategorie II.:

jako kat. „standard“, tmavší pokoje s horším výhledem (př. stráně, na protější zeď, mříže na okně)

Apartmá:

ložnice + obývací pokoj oddělené dveřmi, pohovka + 1 křeslo, jídelní stůl se židlemi, koupelna vybavená
vanou a bidetem (není sprchový kout)
velikost cca 14-20m² (ložnice) + cca 19-25m² (obývák)+předsíňka 3-5m² + koupelna 4-7m² ;

Apartmá Junior:

s balkonem, ložnice + malý obývací pokoj oddělené dveřmi, pohovka a křeslo, koupelna vybavená vanou
a bidetem (není sprchový kout), velikost cca 16,30m² (ložnice) + cca 14m² (obývák) + předsíňka 3m² +
koupelna 4m² ;
Apartmá s terasou:
2 propojené pokoje s vlastní terasou = dvoulůžkový lux a dvoulůžkový s terasou, každý s vlastní
koupelnou (1x vana a 1x sprchový kout) a bidetem; vybaveno pohovkou
Apartmá Superior:
ložnice + obývací pokoj oddělené dveřmi, pohovka + 1 křeslo, jídelní stůl se židlemi, koupelna vybavená
vanou a bidetem (není sprchový kout), velikost cca 20m² (ložnice) + cca 25m² (obývák)+předsíňka 4 m² +
koupelna 4-7m²
Apartmá Superior 5.patro: BUDE UPŘESNĚNO

VYBAVENÍ POKOJE:
WC + koupelna
Telefon s přímou linkou
TV / SAT (dálkové ovládání)
Minibar
Trezor
Nekuřácké pokoje

Internet – wifi (pokoje, veřejné prostory)
Koupací plášť
Fén
Balkon nebo terasa (částečně)
Úklid pokoje a výměna ručníků: denně
Výměna ložního prádla: po 3 až 4 nocích
-navíc za poplatek 12,- EUR

Ostatní:
Check-in: 14:00 hod
Check-out: 12:00 hod
Domácí zvíře: za poplatek dle ceníku
Pokojová služba: omezená (donáška na pokoj)
Kreditní karty: American Express, Eurocard – Mastercard, JCB, Maestro, VISA, VISA Electron

