
Warunki pobytu                            
 

Czas rozpoczęcia i zakończenia pobytu          
Pobyt rozpoczyna się w dniu uzgodnionego przyjazdu w godzinach od 16:00 do 20:00, a zakończenie 
pobytu następuje w dniu odjazdu w godz. od 8:00 do 10:00. Inne terminy przyjazdu i odjazdu należy 
wcześniej uzgodnić drogą elektroniczną info@bike-ski.cz lub telefonicznie  
pod numerem 603 228 367. 
 
Przyjazd         
Do apartamentu można dojechać jedynie skręcając z drogi nr 297 w kierunku kolejki linowej i parkingu 
centralnego. Po około 200 m zobaczą Państwo szlaban (jeden z pilotów), po jego przejechaniu należy 
jechać aż do końca drogi, gdzie po ostrym i stromym zakręcie w prawo znajdują się drzwi do garażu. 
 
Klucze        
Po przyjeździe otrzymają Państwo klucze od wejścia do budynku 317, apartamentu, drzwi do garażu i 
pomieszczenia na narty. Równocześnie otrzymają Państwo piloty do drzwi od garażu i szlabanu (który 
znajduje się zaraz przy zjeździe z drogi na działkę). 
 
Parkowanie                
Do Państwa dyspozycji jest tylko jedno miejsce parkingowe, z numerem 02 w suterenie budynku 
(ostatnie po prawej stronie od wjazdu). Pozostałe samochody należy zostawić na parkingu centralnym 
lub innym, ponieważ pozostałe miejsca parkingowe należą do innych apartamentów. 
Ze względu na bardzo stromy wjazd do sutereny garażu, zalecamy w okresie zimowym korzystanie 
z łańcuchów śniegowych. Pomimo starań firmy zarządzającej o utrzymanie przejezdności wjazdu, przy 
dużych opadach śniegu łańcuchy mogą być potrzebne. 
  
Przechowywanie rowerów, nart, snowboardów, sanek itp. 
Z miejscem parkingowym sąsiaduje bezpieczny boks piwniczny, przeznaczony do przechowywania 
rowerów, nart, snowboardów, sanek drewnianych i plastikowych itp., których umieszczenie w 
apartamencie, nawet na balkonie jest zabronione. Polecamy również przechowywanie w boksie butów 
narciarskich, snowboardowych, które tam dzięki rurom centralnego ogrzewania dobrze wyschną. 
 
Palenie i zwierzęta                
W całym apartamencie obowiązuje absolutny zakaz palenia i pobytu zwierząt. Naruszenie tego 
zakazu , jak również przechowywanie rowerów, nart, snowboardów, sanek w apartamencie może być 
powodem do ukończenia pobytu bez jakiejkolwiek kompensaty. 
 
 
System hydromasażu w wannie                     
Korzystając z systemu hydromasażu w wannie należy dbać o to, aby poziom wody sięgał nad górne 
dysze. Niższy poziom wody może doprowadzić do uszkodzenia pompy, za którą Państwo będziecie 
musieli zapłacić. 
 
 
 
 
 


