INFORMACE K POBYTU

PŘÍJEZD a ODJEZD:
Najdete nás na adrese Malá Morávka 306 a 307, 793 36 Malá Morávka. Chalupa Čtyřiadvacítka je
ta levá při pohledu čelem k chalupám (chalupa Šestnáctka ta pravá
Popis příjezdové cesty
naleznete případně zde: https://www.fortysmoravka.cz/kontakt/
Příjezd (check-in) je možný od 16.00 hod a odjezd (check-out) do 10.00 hod.
Ohledně příjezdu volejte prosím našeho správce, paní Dana Hýbnerová, tel: +420 601 24 40 16.
S ní se domluvíte na všem potřebném pro Vás pobyt (zvláště pak času příjezdu), chalupu Vám
předá a vše ukáže.
CO MÁTE U NÁS K DISPOZICI:
- přijíždíte do čisté a připravené chalupy, s velkou vybaveností a pokoji s vlastním soc. zařízením,
- každá postel je samozřejmě čistě povlečená
- každý má na posteli připravený malý ručník a osušku
- v koupelně naleznete fén a dostatek odkládacího prostoru,
- u umyvadla naleznete mýdlenku, sprchové potřeby nejsou k dispozici
- v sauně máte k dispozici prostěradla, v případě nutnosti jejich doplnění je poplatek 50 Kč/
prostěradlo
CO DOPORUČUJEME S SEBOU:
- přezůvky
- župan do bazénu/ sauny
- případně osušku do bazénu
KAUCE: Kauci nemáme
OKOLÍ: Základní tipy naleznete zde: https://www.fortysmoravka.cz/tipy-na-vylety/
DOMÁCÍ ZVÍŘATA: Pejsky nechte prosím doma, pokojové mazlíčky případně po domluvě.
INTERNET: Chalupy jsou pokryty wifi sítí z pevného připojení, v suterénu naleznete ještě druhou LTE síť,
sítě jsou bez hesla.
ELEKTŘINA: veškerou elektrickou energii máte od nás v ceně pobytu, myslete prosím ale na přírodu (i naši
peněženku
) a nenechávejte na noc puštěný výčep, rozsvícená světla (v bazénu, u sauny), zbytečně
v provozu saunu apod. Děkujeme
NABÍJENÍ AUT: V případě potřeby dobít elektroauto nás prosím kontaktujte pro bližší domluvu.
KLÍČE/ ALARM: Na každém pokoji naleznete 2 klíče, jeden od pokoje, druhý generální, který vám otevře
všechny vstupy, včetně dveří do bazénu a sauny. Alarm je pouze pro interní použití.

ROLETY: V přízemí, včetně bazénu, naleznete venkovní rolety, ovládání je umístěno na sloupech, v bazénu
u baru.
DĚTSKÉ POSTÝLKY: K dispozici jsou zdarma 2 kompletní dětské postýlky (včetně lůžkovin) v každé chalupě,
je nutné je objednat před pobytem.
SAUNA: Každá chalupa má k dispozici po celou dobu pobytu svoji finskou saunu s pevně nastavenou
teplotou, prostěradla k saunování naleznete v sauně. Dodržujte prosím Provozní řád sauny:
https://www.fortysmoravka.cz/provozni-rad/, kde je i návod na její spuštění. Sauna je v ceně pobytu.
BAZÉN: Pro obě chalupy je k dispozici vnitřní vyhřívaný bazén se slanou vodou. Pro spravedlivé střídání
chalup je vytvořen na celý týden rozpis, který naleznete níže. Pro vstup do bazénu je nutné dodržovat
Provozní řád bazénu: https://www.fortysmoravka.cz/provozni-rad/, zvláště pak je přísně zakázáno vnášet
do prostoru bazénu jakékoliv sklo (střepy v bazénu znamenají nutnost jeho vypuštění, dojde tak k jeho
uzavření na několik dní se škodou min. 10.000 Kč, která bude vymáhána). Bazén je v ceně pobytu. Bazén i
přilehlá šatna jsou vysoušeny speciální technologií přetlaku, je nutné do těchto místností zavírat dveře.
Vstupní dveře z chalupy do bazénu doporučujeme uzamykat. Nenechávejte děti v bazénu bez dozoru!
VNITŘNÍ SPORTOVNÍ AKTIVITY: K dispozici je vám fotbálek a šipky včetně potřebného náčiní
TV: Ve společenské místnosti a v rodinném pokoji (161 a 246) naleznete TV připojenou k internetu.
VYBAVENÍ KUCHYNĚ:
- kuchyně je plně vybavená, k dispozici máte dostatečný počet sklenic na vodu, pivo i víno, stejně
jako talířů, příborů apod.,
- pro vaření jsou k dispozici pánve, hrnce a všechny potřebné doplňky,
- v kuchyni se nachází 2 trouby se sporákem, 2 mikrovlnné trouby, toustovač, sendvičovač, 2
rychlovarné konvice, ruční mixér apod.,
- dále naleznete v kuchyni 2 myčky, používejte silný mycí program (na hrnce) – na skříňce pod
dřezem naleznete návod, tablety máte od nás k dispozici pod dřezem,
- v budově 24 najdete 2 velké lednice a 2 americké lednice s mrazákem,
- v budově 16 najdete 2 velké lednice, 2 malé lednice a 1 malý mrazák (vedle vinotéky).
Káva:
Pivo:

k dispozici je špičkový překapávač na filtrovanou kávu Moccamaster KBGT-741 včetně filtrů
spolu s profesionálním mlýnkem Baratza VIRTUOSO+. Návod je umístěn na lednici.
k dispozici máte chladící zařízení a výčepní plyn v ceně pobytu, disponujeme všemi 3 typy
narážecích hlav. V budově 24 je k dispozici dvojvýčep, v budově 16 jednovýčep.
Nezapomeňte na noc sestavu vypnout (velká bílá pojistka vpravo pod výčepem) a zavřít
bombu s plynem.

VINOTÉKA: V každé chalupě je k dispozici vinotéka s vybranými víny, v případě zájmu jsou vám k dispozici,
bližší informace Vám na začátku pobytu sdělí náš správce.
KAMNA: Kamna jsou na začátku pobytu vždy nachystána, venku naleznete na případné doplnění zásoby
dřeva, vše v ceně pobytu.
SUŠÁRNA: V budově se nachází kolárna/lyžárna s propojenou hlavní šatnou. Tyto místnosti jsou
vysoušeny speciální technologií přetlaku – vše bude ráno suché, vyzkoušejte. Jen je nutné do této
místnosti zavírat dveře.

PRAČKA, ŽEHLIČKA: Není k dispozici.
GRIL: Každá chalupa má v rámci venkovního posezení k dispozici velký elektrický gril včetně grilovacího
náčiní. Gril není funkční v zimním období. Návod na používání je umístěn vedle grilu.
OHNIŠTĚ: V našem areálu se nachází prostorné ohniště s posezením, k dispozici jsou železná napichovátka
na opékání. Dřevo naleznete v blízkém lese.
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ: V areálu se nachází dětské hřiště, v teplejším období s houpačkami, skluzavkou a
trampolínou (pokyny k jejímu použití jsou umístěny u trampolíny).
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ: V areálu se nachází multifunkční hřiště s umělou trávou, k dispozici jsou koše na
basketbal, branky na kopanou apod., a kůly se sítí na tenis, volejbal či nohejbal. K dispozici v bedně u hřiště
je také veškeré sportovní vybavení pro výše uvedené sporty, vezměte jen prosím do úvahy, že se jedná o
společné vybavení, které může nést znaky opotřebení. V zimním období není sportovní vybavení
k dispozici. Po skončení aktivit vždy ukliďte sportovní vybavení zpět do bedny. Dodržujte prosím Provozní
řád hřiště: https://www.fortysmoravka.cz/provozni-rad/
ÚKLID: K dispozici máte smetáček s lopatkou (pod kuchyňským dřezem), velký smeták a vysavač.
Závěrečný úklid je samozřejmě na nás a v ceně.
Fotografie a videa naleznete zde:
https://www.fortysmoravka.cz/fotogalerie/
Máte-li jakýkoliv dotaz, jsme Vám k dispozici na telefonním čísle +420 602 24 16 40 nebo na emailu:
rezervace@fortysmoravka.cz
V Malé Morávce dne 01. 08. 2022

