PŘÍJEZDOVÉ INFORMACE

Vážení hosté,
věříme, že se Vám pobyt v Apartmánech Čertovka bude líbit a že se zde budete cítit jako doma.
Abychom Vám usnadnili příjezd a pobyt, připravili jsme pro Vás soubor základních informací.
ADRESA
Bytový dům Čertovka 606, 607, 608
512 46 Harrachov
GPS
50°46’30.348”N

15°25’35.72”E

DŮLEŽITÁ KONTAKTNÍ ČÍSLA
Předání apartmánu – správce p. Uher:
Rezervace (ne předání apartmánu):

+420 721 312 877
+420 734 275 299, +420 724 672 292

MAPA HARRACHOVA
Červený bod zhruba uprostřed mapy označuje umístění bytového domu Čertovka.

www.apartmany-certovka.cz

PŘÍJEZDOVÉ INFORMACE

PŘÍJEZD A PŘEDÁNÍ APARTMÁNU
1. Apartmány Čertovka nemají recepci. Apartmán Vám bude k dispozici od 14 hodin.
Očekáváme, že přijedete mezi 14.–17. hodinou. Aby předání apartmánu proběhlo
hladce, je nutné předem v den příjezdu kontaktovat správce a informovat jej
o očekávaném čase příjezdu. Můžete zavolat nebo stačí poslat SMS správci panu
Uhrovi GSM 721 312 877. V SMS uveďte číslo apartmánu, Vaše jméno a plánovaný čas
příjezdu do Harrachova.
2. Po příjezdu do Harrachova kontaktujte správce GSM: 721 312 877 a zaparkujte před
Apartmány Čertovka. Správce Vám předá dvě sady klíčů od apartmánu a dálkové
ovládání od vjezdu do garáže. Při předání klíčů od Vás vybere doplatek za ubytování
a zálohu 2500 Kč, která je vratná při odjezdu, dále od Vás bude žádat průkaz totožnosti
pro zaevidování hostů a ukáže Vám parkovací místo, které patří k apartmánu. Prosíme,
neparkujte na jiném parkovacím místě.
PODZEMNÍ GARÁŽ

ODJEZD
1. Vykliďte apartmán do 10 hodin. Zanechte po sobě čistou lednici, varnou desku/troubu
a samozřejmě umyté nádobí. Kontejnery na odpad jsou v prvním podzemním podlaží
u výjezdu z garáží.
2. Před odjezdem opět kontaktujte správce a předejte mu klíče a dálkové ovládání od
garáže. Po kontrole apartmánu Vám bude vrácena zpět záloha.
KOLA, LYŽE
Nikdy prosím neberte kola ani lyže do apartmánu. Toto a jiné velké sportovní vybavení
zanechte v uzamykatelné kóji v podzemní garáži.
Apartmány jsou nekuřácké. Na balkoně najdete popelník.

www.apartmany-certovka.cz

