Informace k ubytování
Popis apartmánu:
Typ apartmánu: 1 + kk, mezonetový nebo přízemní (50 m2 + terasa 20 m2)
Vybavení apartmánu:
- Vstupní chodba se šatní skříní a úložnými prostory
- Koupelna se sprchovým koutem, toaletou
- Obývací pokoj s jídelnou a rozkládací pohovkou 160 x 200 cm
- manželská postel v přízemí (přízemní apartmány), podkrovní ložnice s lůžkem (mezonetové
apartmány)
- LCD televizor s USB vstupem pro video a audio.
- Kuchyňský kout: varná deska, mikrovlnná trouba, lednička s mrazícím boxem, rychlovarná kon
vice, digestoř. Kompletní sada nádobí a čistící prostředky jsou součástí vybavení.
- terasa s posezením
- WiFi připojení zdarma
- uzamykatelná koje na sportovni vybavení nebo dětský kočárek v přízemí domu
- 1 parkovací staní k apartmánu zdarma
Upozornění: vybavení jednotlivých apartmánů se může lišit, k výše uvedenému standardu mohou
být součástí další přístroje jako např. myčka, kávovar apod.
Apartmány jsou nekuřácké!
Areál je oplocen, vstup do areálu je možný ze dvou stran. Každý návštěvník současně s klíči od
apartmánu obdrží klíče od brány pro vjezd autem a od branky pro pěší.

Příjezd/Odjezd:
- Ubytování v den příjezdu od 14:00 hod do 20:00 hod. Před příjezdem do Pavlova prosím kontaktujte s předstihem službu konajícího správce na tel. čísle 730 121 147 a dohodněte se na
přesném čase předání apartmánu. Pozdější příjezd prosím případně řeště se správcem!
Při příjezdu Vám správce předá klíč od apartmánu a kartu Klubu Pálavské vinohrady, a seznámí
Vás se všemi důležitými informacemi. K dispozici je Vám také během celého pobytu. Při odjezdu
správce zkontroluje apartmán a převezme si od Vás klíč.
- Vyklidit apartmán je potřeba do 11:00 hodiny.

Cena a rezervace:
- Cena je konečná a zahrnuje pronájem apartmánu pro dohodnutý počet osob, spotřebu energií, ložní prádlo, ručníky, WiFi připojení, parkovací místo pro 1 auto, uzamykatelnou sklepní kóji,
čistící pro středky, závěrečný úklid, rekreační a lázeňský poplatek.
Děti do 3 let mají pobyt zdarma bez nároku na ložní prádlo a ručníky (možné individuálně
dohodnout).
- Závazná rezervace Vám bude emailem potvrzena po zaplacení zálohy ve výši 30 % na ban
kovní účet. Doplatek se hradí na místě v hotovosti. Po domluvě je možné uhradit celou částku
na účet předem.
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Storno poplatky
- v případě stornování pobytu 14 – 7 dní před příjezdem uhradí klient provozovateli apartmánů
50% z ceny objednaného ubytování
- v případě stornování pobytu 6 – 2 dny před příjezdem uhradí klient provozovateli apartmánů
70% z ceny objednaného ubytování
- v případě stornování pobytu 1 – 0 dní před příjezdem uhradí klient provozovateli apartmánů
100% z ceny objednaného ubytování.

Doprava:
Obec Pavlov leží necelých 11 km od Mikulova a 2 km od Dolních Věstonic. Autem lze do vesničky přijet ze dvou směrů, a to přes Pernou nebo přes Dolní Věstonice – vzhledem k umístění
apartmánu u hlavní cesty mezi Dolními Věstonicemi a Bulhary (nad Yacht Clubem Dyje), doporučujeme tuto variantu.
Souřadnice GPS : +48° 52‘ 35.66“, +16° 40‘ 41.17“

Apartmány
na Pálavě

Přejeme Vám příjemnou dovolenou!
www.apartmany-palava.cz
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