Milí hosté,
Vítejte v našem ubytování v soukromí v Lednici! Věnujte, prosím, pár minut přečtení
následujících řádků, které poskytují obecné informace týkající se Vašeho pobytu u nás.



















Hosty ubytováváme po 14:00 hodině na základě předchozí rezervace a to pouze ty,
kteří se prokáží platným dokladem totožnosti. Rozloučíme se s Vámi před 10:00
hodinou dopolední po poslední uhrazené noci.
Pro parkování Vašich vozidel jsou vyčleněny odstavné plochy kolem našeho domu
(podél domu a za domem). Jedná se o plochy otevřené, tudíž neneseme
odpovědnost za odcizení vozidla, či za ztrátu věcí z vozidel. Prosíme Vás, abyste
parkovali pouze na těchto místech, parkování kdekoliv jinde na ulici není
přípustné!
Po příjezdu k nám Vám předáme klíče od vstupních dveří do domu a od Vašeho
pokoje. Prosíme Vás, abyste si klíče při odchodu brali s sebou a předcházeli jejich
ztrátě nebo zneužití osobami, které tu nejsou ubytované.
Rádi poskytujeme služby, jejichž součástí jsou i klimatizační jednotky na pokojích.
V této souvislosti si dovolujeme účtovat vratnou zálohu 500 Kč, která slouží jako
záruka navrácení ovladače od klimatizace v nepoškozeném stavu. Tato záloha dále
propadá, dojde-li ke ztrátě klíčů. Tímto není dotčeno naše právo domáhat se
náhrady za další způsobené škody a to v jejich plné výši.
Jelikož se nacházíme v rezidenční oblasti a věříme, že všichni mají nárok na kvalitní
spánek a odpočinek, děkujeme Vám, že mezi 22:00 a 6:00 hodinou tento fakt
respektujete i Vy!
V případě delšího pobytu (déle jak jeden týden) Vám vyměníme povlečení a ručníky
a provedeme úklid. Během týdenního či kratšího pobytu se úklid na pokojích
neprovádí.
Před odchodem z pokoje prosíme, abyste zavřeli okno, vypnuli klimatizaci a zhasli
světla. Před odchodem z kuchyňky pak abyste se ujistili, že je vypnutý vařič a že
vypnutá konvice je odstavená z podstavce.
Děkujeme Vám, že v ubytovacích prostorách udržujete pořádek a čistotu a že nám
neprodleně nahlásíte případné možné závady či škody.
Vstup do domu je vybaven zámkem s tzv. panikovou funkcí. To znamená, že při
příchodu si budete muset dveře zvenku odemknout klíčem, ale při zavření dveří se
dveře za Vámi zamknou automaticky bez použití klíčů. Stejně tak není třeba použít
klíče při odemykání dveří zevnitř, dveře odemknete pouhým stiskem kliky.
Na závěr si dovolujeme připomenout, že ve všech pokojích i ostatních prostorách
objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm!

Velice rádi Vám zodpovíme jakékoliv dotazy, nabídneme naši pomoc s orientací v oblasti
Lednicko-valtického areálu či doporučíme místa k Vaší návštěvě a služby, které v naší obci
můžete využít. S přáním příjemného pobytu a mnoha nezapomenutelných zážitků při
objevování krás Lednicko-valtického areálu,
Nick a Jana Butler

