Pokoje:
Všechny pokoje mají nový dřevěný stylový nábytek, kvalitní zdravotní matrace, barevnou TV, možnost promítání filmů z USB
disků, připojení na internet a vlastní koupelnu se sprchou, umyvadlem a WC. K dispozici je ložní povlečení, ručníky, fén,
hygienické potřeby (toaletní papír, mýdlo, sprchový gel, papírové kapesníky). Na vyžádání jsme schopni připravit i velké
osušky. Ve žlutém pokoji najdete dětskou postýlku, v zeleném a modrém dětské přenosné postýlky, které lze využít
v kterémkoliv pokoji. K dispozici je současně kolébka. Pokud chcete využít dětskou postýlku či připravit do ní povlečení,
prosím informujte nás. Použití postýlky je zdarma, za povlečení do postýlky je účtován paušální poplatek 200 Kč/pobyt.

Kuchyně:
K dispozici je plně vybavená kuchyně s veškerým komfortem pro pohodlné vaření:






dvě velké lednice, mrazák, mikrovlnná trouba, varná deska, horkovzdušná trouba, myčka nádobí, rychlovarná
konvice, automatická pračka (náplň 3 kg)
topinkovač, tyčový mixér, veškeré kuchyňské potřeby a nádobí (včetně dětského plastového), konvice
kávovar Krups Nescafe Dolce Gusto na kapsle
místo pro uložení potravin
koření, sůl, cukr, ubrousky…

Většina potřeb je v kuchyňské lince, některé potřeby najdete v jídelně v lavicích pod okny.
Ve společenské místnosti je dostatek míst ke stolování pro všechny ubytované. Stolek a malé židličky pro děti a celkem tři
jídelní židličky. Venku můžete grilovat na profesionálním grilu Weber Kettle. Grilovací uhlí si prosím dovezte vlastní. V létě
využijete čerstvé bylinky přímo ze zahrádky.

Pro děti:
V jídelně k dispozici tři jídelní židličky pro malé děti pro sezení u klasického stolu. Samostatný malý stolek s malými
židličkami pro děti 3-5 let, které mohou stolovat sami. V lavicích vpravo pod okny najdete hračky pro děti, kostky, pastelky,
plyšáky, stavebnice, deskové hry a další hračky. V lavici také najdete chůvičky, dále můžete použít nočník, vaničku,
sedátko na WC, stupínky v každé koupelně či pojistky do zásuvek.
Na zahradě děti najdou dětské hřiště s pískovištěm, houpačkou, skluzavkou, domečkem či lezeckou stěnou a vy je snadno
kontrolujete z krytého posezení. Okolí je bezpečné, zahrada zcela oplocená, hrací prvky mají certifikaci.
Na LCD televizích v pokojích lze přímo promítat filmy z externích USB disků - můžete tedy dětem vzít s sebou jejich oblíbené
pohádky.

Volný čas:
V létě je k dispozici bazén o průměru 3,7 metrů. Zahrát si můžete deskové hry, šipky, míčové hry nebo stolní hokej.
V okolí jsou stovky kilometrů turistických, běžkařských i cyklistických tras. Cyklotrasy většinou vedou po zvlněných lesních

asfaltových cestách, na kterých je zákaz vjezdu motorovým vozidlům. Na chalupě je samostatná zamykatelná místnost
vybavená stojany pro bezpečné uschování kol a lyží a turistické i cyklistické mapy. Myslíme i na detaily, jako je kartáč na
vymytí cyklistických lahví nebo vidlice na opékání špekáčků na ohništi.

V ceně je zahrnuto:
Ložní povlečení, ručníky, utěrky, hygienické potřeby, dětské postýlky, připojení na internet, použití grilu a automatické pračky,
zapůjčení her (badminton, šipky apod.) a potřeb pro děti (nočník, WC sedátko, vanička), základní závěrečný úklid. Dítě do 2
let zdarma bez nároku na lůžko.

Hradí se zvlášť:
Spotřeba elektřiny - elektřina 5 Kč/kWh (v létě asi 150 Kč na den, v zimě cca dvojnásobek podle topení).
Poplatky obci dle místní vyhlášky - 16 Kč za dospělou osobu (18-60 let) a noc. Neplatí děti a senioři.
Povlečení pro dětskou postýlku nebo kolébku 200 Kč/pobyt.
Spotřeba dřevěných briket do pece – topení zajišťuje automaticky tepelné čerpadlo, topit dřevem tedy není potřeba. Pro
rychlé přitopení v pokojích jsou k dispozici dva elektrické přenosné přímotopy. Pokud chcete využít kamna pro navození
atmosféry, používejte dřevěné brikety, které jsou k dispozici za cca 5 Kč za 1 kg.
Nadprůměrné znečištění – v ceně je zahrnut standardní úklid, větší znečištění chalupy (bláto na podlaze, špinavá lednice,
mikrovlnka, neumyté nádobí, nevyklizená myčka, neuklizená kamna, špinavé zdi apod.) bude v případě neuvedení do
pořádku účtováno sazbou 200 Kč za hodinu práce a uhrazeno v hotovosti před odjezdem provozní.
Rozbité vybavení – účtujeme pouze pořizovací ceny.

Prosím dovezte si vlastní:
Dřevěné uhlí do grilu.
Kapsle do kávovaru Krups - Nescafe Dolce Gusto – na chalupě jsou v omezeném množství k dispozici, ale prosíme o
doplnění.
Tablety do myčky – na chalupě jsou v omezeném množství k dispozici, opět prosíme po jejich spotřebě o doplnění.
Ostatní kuchyňské potřeby - doplňte prosím také spotřebované koření, potravinovou folii, alobal, špejle, svačinové sáčky
apod.
Kapsle nebo prací prášek – k dispozici je malá automatická pračka (náplň 3 kg) pro základní praní.

Kontakty:
Budete-li mít jakýkoliv dotaz v průběhu ubytování, obraťte se prosím na některý z těchto kontaktů:
Provozní:

Majitel:

Ludmila Žáková:  602 562 834

Jelínek Jiří:  606 715 493

