
Apartmány 

AAA LIPNO 
Vážení hosté, 

Žádáme Vás tímto o dodržování pokynů ubytovacího řádu, který je závazný pro všechny 

ubytované. 

• Rezervace apartmánu nastává okamžitě po přijetí zálohy za ubytování ve výši 50% 

ubytovací ceny. 

• Pokud není písemně dohodnuto jinak, platba za ubytování a služby s ním spojené je 

vždy předem bankovní převodem dle platného ceníku.  

• Ubytovaný je také povinnen zaplatit vratnou kauci na klíče a vybavení apartmánu 

ve výši 2.000,- kč, která bude vrácena po ukončení pobytu. 

• Ubytování hostů s předáním klíčů od apartmánu je možné od 14.00-16.00hod. 

Mimo tyto hodiny po předchozí písemné či telefonní dohodě. 

• Každý zájemce je povinen po příchodu do zařízení předložit ubytovateli svůj průkaz 

totožnosti. 

• Na počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je 

povinen neprodleně nahlásit ubytovateli.  

• Pokud dojde k poškození apartmánu i ostatních zařízení z nedbalosti nebo úmyslně 

je host povinen škodu nahlásit a nahradit. 

• Nebyla –li ubytovací doba předem písemně sjednaná jinak , uvolní host na konci 

pobytu apartmán nejpozději v 10:00 hod.  

• Při odchodu z pokoje je host povinen: uzavřít okna,topení,vodu,vypne 

světla,elektrické spotřebiče, uzamkne apartmán a klíče předá ubytovateli. 

• Pokud opustí host pokoj později nebo zde ponechá své věci, bude mu naúčtována 

plná cena ubytování za další den. 

 

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V APARTMÁNECH 

 

• Host je povinen dodržovat protipožární opatření. V apartmánech je přísný zákaz 

kouření. 

• Host je povinen dodržovat pořádek a čistotu. Prosíme  při vstupu o přezouvání. 

• Zákaz vstupu do apartmánu v lyžařské obuvy 

• Host nesmí přemísťovat vybavení apartmánu 

• Psi nebo jiná zvířata jsou v apartmánech zakázány 

• Za ztrátu cenných předmětů nebo vyšších částek provozovatel neodpovídá. 

 



OSTATNÍ 

 

• K parkování osobních automobilů je k dispozici pro každý apartmán uzavíratelná 

garáž, která slouží i k uschování Kol, lyží a jiných vybavení. Proto prosíme nenoste 

toto sportovní vybavení do apartmánu. 

• Výměna ložního prádla, ručníků se provádí 1x týdně. 

• Při nedodržení ubytovacího řádu je ubytovatel oprávněn zrušit okamžitě hostu 

ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby v plné výši za celý pobyt. 

 

 

 

 


