UBYTOVACÍ ŘÁD
Vážení hosté,
vítáme Vás v našem Botelu.
Zde jsou pro Vás užitečné a důležité informace.
RECEPCE - je Vám k dispozici 24 h, v prostorách můžete využít bankomat, pronajmout si
bezpečnostní schránku či se občerstvit v automatech. Tento prostor, stejně jako ostatní společné
prostory, je nekuřácký. Recepce nabízí posezení s tlumenou hudbou a zdarma WIFI připojením v celém
hotelu. Neváhejte se obrátit s Vaším dotazem na vyškolený personál. Rádi poradíme či zajistíme pro Vás
transfery, okružky, rezervace či prodej MHD jízdenek atd. Parkování je zdarma dole i nahoře před
Botelem.
POKOJE - příjezd od 14:00, odjezd do 11:00
Pokoje jsou kuřácké a nekuřácké vždy označené značkou na dveřích. Pokojovým telefonem se
dovoláte na recepci – linka 11. Pokoje se uklízí denně, výměna ložního prádla je každý 4. den. Domácí
zvířata jsou povolena za poplatek. Nesmí však na pokoji zůstat bez dozoru a volně se pohybovat po
botelu. Na pokojích je přísný zákaz kouření marihuany a doutníku. Také je přísný zákaz stěhování
nábytku. Přistýlky na pokojích mají nosnost do 50 Kg a jsou určené pouze pro děti do 15 let. Na
pokojích je přísný zákaz používání vlastních vařičů. Horká voda, popř. mikrovlnka je k dispozici na
recepci. Zde si můžete zapůjčit fén či žehličku.
RESTAURACE - je otevřena denně od 11:00 - 22:00, bar do 23:00
Od dubna do září pro Vás máme otevřenou terasu, kde si můžete užít výhled na Vltavu.
Snídaně jsou v ceně ubytování a podávají se od 7:00 do 10 formou bufetu.
Na výběr máme:
dva druhy salámu, dva druhy sýra, vařená vejce, volské oko nebo míchaná vejce
teplý párek, opékaný salám nebo sekaná, máslo, džem, tři druhy cereálií, jogurt a dezert, káva, čaj,
džus, dva druhy pečiva
Do restaurace je zákaz nošení a konzumace vlastních pokrmů a nápojů. Během snídaní je zákaz
vynášení jídla a pití s sebou na pokoj.
AKTIVITY – Naproti botelu se nachází plavecký stadion s vnitřním a venkovním bazénem, saunou,
fitness a masážemi. Vedle botelu se nachází music&relax areál „Žluté Lázně“ pro denní i večerní
zábavu.
DŮLEŽITÉ – Botel garantuje ochranu osobních údajů. Botel nenese odpovědnost za děti pohybující se
bez dozoru rodičů. Botel nenese odpovědnost za věci ponechané ve veřejných prostorách, mimo
vyhrazené prostory k tomu určené.
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