UBYTOVÁNÍ ULRICH
INFORMACE PRO HOSTY

Blansko 568
CZ - 512 43 Jablonec nad Jizerou
Tel.: +420 732 735 799

UBYTOVÁNÍ ULRICH

Srdečně Vás u nás vítáme

UBYTOVÁNÍ ULRICH

Vážení hosté,
srdečně Vás vítáme v Jablonci nad Jizerou, v Ubytování ULRICH. Rádi bychom, aby dny volna u nás
strávené byly vždy milou vzpomínkou.
Přejeme Vám příjemné a nezapomenutelné zážitky z dovolené v Jablonci nad Jizerou a doufáme, že
se se budete rádi vracet.
Martin Ulrich

Telefonní čísla:

-

Policie ČR (obvodní oddělení Rokytnice nad Jizerou)

974 475 731

-

Hasiči

481 591 122

-

Praktický lékař

481 591 104

-

Dětský lékař

481 551 339

-

Zubní lékař

481 591 103

-

Lékárna

481 591 332

-

KRNAP

481 529 188

-

Horská služba

481 523 781
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UBYTOVÁNÍ ULRICH
Důležité informace

-

příjezd (check in): po 14:00 hod., odjezd (check out): do 10:00 hod.

-

parkování je zdarma před domem (kapacita 4 – 5 aut), v zimním období může být příjezd
k objektu vlivem počasí ztížen, doporučujeme vybavit se zimními řetězy

-

místo pro úschovu lyžařského vybavení či jízdních kol se nachází za domem, v uzamykatelné
boudě (informace žádejte u správce)

-

snídaně, polopenzi a plnou penzi nepodáváme

-

peníze a cenné předměty ukládejte do bezpečnostní schránky, která je ve výbavě každého
pokoje, při odjezdu nechte schránku otevřenou

-

v den odjezdu opusťte, prosím, pokoj do 10:00 hod., klíč zanechte ve dveřích pokoje

-

v domě se nekouří, používejte venkovní prostory

-

po předchozí dohodě je umožněn pobyt s domácími mazlíčky

-

v případě předčasného ukončení pobytu nevzniká nárok na vrácení finanční částky

-

v letních měsících je k dispozici venkovní pergola, přenosný gril na dřevěné uhlí, ohniště a
venkovní vyhřívaný bazén (na vlastní nebezpečí)

-

nevhazujte do WC žádné předměty, včetně vložek, tamponů, vlhčených ubrousků, apod.
(hrozí ucpání)

-

po 22. hodině dodržujte noční klid

Vybavení pokoje

-

povlečení a ručník jsou k dispozici pro každého hosta, zahrnuto v ceně pobytu

-

v každém pokoji je televizor s dálkovým ovládáním, pro příjem českých programů se
používá vstup Antena, pro příjem zahraničních programů se použije vstup Sat (v případě

problému s příjmem kontaktujte +420 732 735 799)
-

ve skříni v každém pokoji je zabudován trezor, návod je přiložen

-

bezplatné WiFi je dostupné ve většině částí objektu (heslo pro připojení: martinulrich568)

-

součástí každého pokoje je vybavená kuchyň se základním nádobím, mikrovlnou troubou,
elektrickým vařičem, lednicí. Některé pokoje disponují myčkou nádobí.

-

na vyžádání zdarma zapůjčíme dětskou postýlku vč. matrace, deky, polštáře a povlečení

-

spotřebovaná energie, voda a závěrečný úklid jsou zahrnuty v ceně
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UBYTOVÁNÍ ULRICH
Průvodce A – Z

Autobusová zastávka

7 min. chůze (centrum), doprava do okolních měst a do Prahy

Bankomat České spořitelny

8 min. chůze, v budově České spořitelny

Bar

7 min. chůze – Sport bar (centrum)

Bowling

10 min. jízdy autem – Bowling bar herna Vysoké nad Jizerou (tel.
608 224 417)

Cukrárna

8 min. chůze (centrum) – Cukrárna a pizzerie Karel Červinka (tel.
603 463 674)

Drogerie

7 min. chůze (centrum) – Drogerie Věra Kašťáková

Internet:

WiFi

připojení

zdarma

ve

většině

části

objektu

(heslo:

martinulrich568)
Kadeřnictví

9 min. chůze – Kadeřnické studio Eva Vránová (tel. 739 547 437)

Lékárna

10 min. chůze, v budově Zdravotního střediska

Lékař

10 min. chůze, v budově Zdravotního střediska

Lyžařský areál Kamenec:

200 m od objektu (www.skikamenec.cz)

Lyžařský areál Šachty:

10 min. jízdy autem (www.skisachty.cz)

Masáže

nabídka a objednávky na tel. č. 732 735 799

Modeláž nehtů a manikúra

9 min. chůze – Veronika Sůvová (tel. 774 884 547)

Potraviny

6 min. chůze (centrum) – Partner Market Stop
7 min. chůze (centrum) – Potraviny Market

Pošta

7 min. chůze (centrum), na náměstí

Restaurace

2 min. chůze – Hostinec U Zemánků (tel. 732 812 789)
9 min. chůze – Hotel Krakonoš
3 min. chůze – Restaurace Kamenec (tel. 737 006 102, otevřeno
v zimní sezóně)
10 min. chůze – Restaurace Autokemp Zátiší (tel. 739 066 157,
otevřeno v letní sezóně)
6 min. chůze (centrum) – Bufet na náměstí

Taxi

Miroslav Račák – Rokytnice nad Jizerou, tel. 603 858 103

Vlaková nádraží

11 min. chůze
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