Ubytovací podmínky
Doba nástupu a ukončení ubytování
Zahájení ubytování je v den sjednaného nástupu od 16:00 do 20:00 a ukončení ubytování je v den
odjezdu od 8:00 do 10:00 hodin. Jiné termíny nástupu i odjezdu je nutné předem domluvit na emailu
info@bike‐ski.cz nebo na telefonním čísle 603 228 367.
Příjezd
V podstatě jediným příjezdem k apartmánu je odbočení směr lanová dráha a centrální parkoviště ze
silnice číslo 297. Asi 200 m po odbočení uvidíte vlevo závoru (jeden z dálkových ovladačů), po projetí
závorou pojedete až na samotný konec komunikace, kde se po ostré a svažité pravotočivé zatáčce
nacházení garážová vrata.
Klíče
Při příjezdu obdržíte dvě sady klíčů od vchodu do objektu 317, od bytu, dveří do garáže a sklepní koje
a zároveň obdržíte jedno dálkové ovládání garážových vrat a jedno dálkové ovládání závory (je
umístěna hned u sjezdu ze silnice na pozemek).
Parkování
Parkovací místo je Vám k dispozici pouze jediné a to s číslem 02 v suterénu objektu (poslední po
pravé straně od vjezdu). Další automobil je nutno zanechat na centrálním nebo jiném parkovišti,
neboť ostatní parkovací místa jsou rezervována jiným apartmánům.
Vzhledem k poměrně hodně svažitému vjezdu do suterénní garáže, doporučujeme pro zimní sezonu
sněhové řetězy. I přes snahu správcovské firmy o udržení sjízdnosti vjezdu, se mohou při větších
sněhových srážkách hodit.
Ukládání kol, lyží, snowboardů, saní, bobů atd.
S parkovacím místem sousedí bezpečná sklepní koje, které je určena k uložení kol, lyží, snowboardů,
saní, bobů atd., jejíž umístění v apartmánu a to i na jeho balkónu je zakázané. Doporučujeme jí i na
uložení lyžařských a snowboardových bot, které díky teplovodnímu potrubí spolehlivě uschnou.
Kouření a domácí zvířata
V celém apartmánu platí přísný zákaz kouření a pobytu zvířat. Porušení tohoto zákazu, jakožto i
ukládání kol, lyží, snowboardů, saní, bobů v apartmánu, zakládá právo na ukončení ubytování bez
jakékoli kompenzace.
Hydromasážní systém ve vaně
Při použití hydromasážního systému ve vaně dbejte, aby hladina vody dosahovala nad horní trysky.
Její nižší stav může mít za následek zničení čerpadla, které bychom Vám následně účtovali.

