Provozní řád
Vážení a milí hosté,
srdečně Vás v našem rodinném pensionu FIALKA vítáme
a děkujeme za využití našich služeb.
Dodržováním níže uvedených pravidel Vás nechceme zatěžovat,
cílem je, aby každý host zde mohl strávit příjemný a nerušený
pobyt.




















Před ubytováním je nutná registrace všech ubytovaných osob předložením občanského průkazu či
cestovního pasu, přenocování neregistrovaných osob není povoleno
Platba za celý pobyt je požadována při registraci, a to pouze v hotovosti
Začátek pobytu je v určený den mezi 15.00 - 20.00 hod
V den ukončení pobytu je nutné opustit pokoj do 10.00 hod, případně je možné po domluvě
uzamknout Vaše zavazadla do odpoledních hodin v garáži
Uvnitř celého objektu platí zákaz kouření, neplatí pro venkovní prostory.
Uvnitř celého objektu je nutné dodržovat protipožární opatření, včetně zákazu zapalování svíček
S ohledem na ostatní ubytované hosty a děti dodržujte prosím noční klid od 22.00 – 7.00 hod
Pro udržení pořádku a čistoty prostředí Vás prosíme při vstupu do objektu o přezouvání
znečištěných bot ve vstupní hale. Pro odkládání obuvi můžete použít čísly pokojů označený botník
v zádveří
V pensionu je k dispozici zdarma WIFI internet (heslo Vám bude sděleno při registraci)
Pro úschovu kol, lodí či jiných předmětů můžete využít garáž u objektu (klíč na vyžádání)
Pobyt domácích zvířat není dovolen bez předchozí dohody s majitelem
V letních měsících jsou Vám k dispozici na zahradě pensionu lehátka a venkovní sezení. V případě
zájmu o grilování Vám rádi zapůjčíme gril, případně je zde k prodeji balík dřevěného uhlí
Užívání zahrady či dětských hraček je na vlastní nebezpečí a zodpovědnost pověřených osob
Pro vyhození objemnějších odpadků jsou Vám u parkoviště k dispozici popelnice na tříděný
odpad
Kvůli vlastní bezpečnosti a riziku krádeže, Vás prosíme o důsledné zavírání oken a dveří při
odchodu z pokoje a pensionu
Za ztrátu cenností či osobních věcí během pobytu neručíme, rádi však poskytneme součinnost
s policií ČR
V případě zjištění poškození zařízení pensionu způsobené hostem, bude vzniklá škoda uhrazena na
místě
Veškeré zjištěné technické závady, sdělte prosím majiteli pensionu
Snídaně, obědy či večeře Vám v případě zájmu zajistíme v restauraci Teniscentrum hned naproti
pensionu (snídaně nutné den předem nahlásit)

V případě potřeby volejte: 722 738 412, (příp. 607 875 873)
Pokud máte jakékoliv otázky či požadavky, neváhejte se na nás během pobytu obrátit.
Rádi vám vyhovíme a pomůžeme.
„ Krásný krumlovský čas“ Vám přejí majitelé pensionu FIALKA
Miroslava a Petr Zemkovi

