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Před nástupem na bungalovy je vybírána vratná záloha 1000,-. Při ukončení pobytu je
bungalov hostem předán zpět provozovateli. Zaplacená záloha je vrácena zpět za
předpokladu nepoškození. V případě poškození zařízení bungalovu je záloha použita na
uhrazení jejich oprav.
Ceny jsou včetně DPH, zahrnují ložní prádlo, náklady na vodu a parkování vozidla.
Součástí ceny za bungalov je 5kWh elektřiny na den. V případě překročení se doplácí 5Kč
za každý kWh – platí pouze mimo měsíce červenec a srpen.
V bungalovech a na dřevěné terase není dovoleno grilování. Grilování je povoleno na
travnaté ploše kolem bungalovu. Rozdělávání otevřeného ohně je možno pouze v
kamenném ohništi u minigolfu. Toto ohniště lze využít po předběžné rezervaci na
recepci areálu.
U venkovních dveří bungalovu je zvenku koule. Klient zodpovídá za to, že nedojde k
zabouchnutí klíčů v bungalovu, pokud k takové situaci dojde, na jeho náklady je zavolán
zámečník (cena služby cca 500 Kč).
Psi a jiná domácí zvířata se nesmí pohybovat po areálu bez vodítka (u větších plemen i
bez náhubku).
Pokud se změní počet osob v pokoji či bungalovu, počet aut či jiná taková skutečnost, je
klient povinen toto nahlásit na recepci areálu a doplatit vzniklý rozdíl podle aktuálního
ceníku.
Zákaz používání vlastních elektrospotřebičů (tzn. vařič, přímotop, lednice, mrazáky atd.).
Noční klid v areálu je 22:00 - 6:00 hodin. V případě porušení nočního klidu, může být
udělena klientovi pokuta nebo může být klient vystěhován z areálu bez nároku na
vrácení zaplacené částky za ubytovací služby.
V době konání venkovních akcí na pódiu je posunut začátek nočního klidu na 24:00
hodin.
Zákaz kouření v bungalovech.
V den odjezdu požadujeme uvolnění pokoje/bungalovu do 10:00 hodin.

Storno podmínky: Pokud budete požadovat zrušení objednávky do 21 dnů před nástupem
rekreace, vrátíme Vám neprodleně 80 % z celkové ceny pobytu. V případě, že zrušíte
objednávku 20 až 15 dnů před nástupem, vrátíme Vám 50 % z celkové ceny pobytu, 14 dnů a
méně nárok na vrácení peněz zaniká.
Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů dle platných zákonů pro účely evidence o
ubytování. Celý text ohledně zpracování osobních údajů firmou Pahrbek s.r.o. Napajedla je k
nahlédnutí na vyžádání na recepci areálu.
ZAPLACENÍM ZA UBYTOVACÍ SLUŽBY SOUHLASÍ KLIENT S UVEDENÝMI PODMÍNKAMI.
Ceník i podmínky pro ubytování jsou platné od 1.1.2020.

