NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PENSIONU HUBERT
Vážení hosté, dovolte nám seznámit Vás s tímto provozním řádem:
V našem penzionu není stálá recepce. Celou dobu pobytu jsou naši hosté odpovědní sami za
sebe i za další rodinné příslušníky. Jsme Vám však neustále k dispozici během celého vašeho
pobytu na telefonním čísle 775 258 878 a v otevírací době restaurace.
PŘÍJEZD
Příjezd si prosím naplánujte mezi 14.00 a 18:00 hodinou, pokud není dohodnuto jinak. Před
Vašim příjezdem Vás bude kontaktovat náš rezervační systém Alfréd, přes kterého si můžete
udělat Check in a po Vašem příjezdu po Vás již nebudeme požadovat žádný průkaz totožnosti.
Check in je však možné provést osobně až po Vašem příjezdu. Klíče Vám předáme buď
osobně, nebo Vám v den příjezdu bude na Váš registrovaný telefon zaslán unikátní kód, přes
který si klíče vyzvednete v Key boxu u hlavního vstupu do penzionu. Při příjezdu obdržíte klíče
od pokoje a od hlavního vchodu. Rádi Vám sdělíme základní instrukce pro bezproblémový a
klidný pobyt. Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.
ODJEZD
V den odjezdu opouštějte pokoje do 10.00 hodin, pokud není předem dohodnuto jinak.
OBECNÉ INFORMACE O POBYTU
Veškeré prostory v budově jsou nekuřácké. Pokud odcházíte ve večerních hodinách, prosíme
o uzamčení hlavního vchodu budovy.
Při odchodu z pokoje žádáme o zavírání oken.
Všechny společné prostory jsou sdíleny všemi ubytovanými hosty a během Vašeho pobytu
proto prosíme o jejich udržování v čistotě a pořádku.
Z důvodů bezpečnosti je penzion monitorován kamerami, které jsou umístěny na recepci,
v restauraci a v prostoru hlavního vchodu do Vily Hubert.
V celém objektu je Vám k dispozici satelitní internetové připojení STARLINK společnosti
SpaceX WI-FI Hubertfree, které není chráněno heslem.

PARKOVÁNÍ
Parkování aut a motocyklů hostů je možné bezplatně na parkovišti penzionu a dále
podél příjezdové komunikace před i za penzionem. Dbejte prosím toho, aby byl stále
umožněn průjezd i nákladním automobilům.
Dále nabízíme možnost placeného parkování v našich společných garážích. Veškeré
informace vám poskytneme na dotaz.
Prosíme vás, neparkujte podél vrat garáží.

RESTAURACE
Naše restaurace je Vám k dispozici v době podávání snídaní od 8:00 do 9:30 hodin. Naše
restaurace není otevřena pro běžný veřejný restaurační provoz. V případě vyššího počtu hostů
a dle předchozí dohody poskytujeme možnost teplých večeří v restauraci od 18 do 20 hodin.
Restaurace je v tomto případě otevřena nejpozději do 22 hodin z důvodu zajištění klidu pro
ostatní ubytované hosty.
HERNA
Součástí našeho penzionu je i herna, která se nachází pod venkovním schodištěm v suterénu
penzionu. V herně jsou k dispozici cvičební stroje a pingpongový stůl. Klíče od herny jsou
k dispozici na recepci penzionu, či v restauraci. Po opuštění herny, prosíme o její uzamčení a
vrácení klíčů. Pobyt v herně je na vlastní nebezpečí hosta, za děti ručí rodiče, odpovědný
zástupce, či jiná dospělá osoba.
KOLÁRNA
Pro Vaše kola a další drobné vybavení např. koloběžky, dětská odrážedla, kočárky apod. je
určena kolárna v suterénu budovy přístupné po vnějších schodech podél restaurace. Klíč si
prosím vyzvedněte na recepci či v restauraci penzionu.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Pobyt na dětském hřišti je na vlastní nebezpečí uživatele, za děti ručí rodiče, odpovědný
zástupce, či jiná dospělá osoba.
Dospělá osoba je povinna předtím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky,
překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti hrajících si dětí v pořádku.
VENKOVNÍ POSEZENÍ
V letních měsících je k dispozici venkovní posezení i otevřené ohniště u rybníka.
Nezapomeňte po sobě uhasit oheň a místo uvést do původního stavu.
RYBNÍK
Náš rybník v letních měsících nabízí příjemné ochlazení. Rybník je zpřístupněn i pro veřejnost
a koupání je zde na vlastní nebezpečí.
Prosíme Vás, abyste ručníky a osušky s logem Pensionu Hubert nevynášeli ven. Rádi Vám
k vodě zapůjčíme náhradní osušky.

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt.
Majitelé a provozovatelé Pensionu Hubert Mgr. Věra a Michal Jurkovičovi

