Vítáme vás na chatě DIAS v krásném prostředí Krkonoš

Příjezd
-

příjezd je možný obvykle po 16 hodině
při příjezdu je Vám proti kauci 5.000,- Kč předána uklizená chalupa s povlečenými postelemi

Zamykání
-

na háčcích na chodbě je 5 párů klíčů (klíč od pokoje + klíč od hlavního vchodu)
po zamknutí hlavního vchodu vyndávejte prosím klíč ze zámku a pověste ho na háček vedle
klíč ze zámku vyndejte proto, aby si mohla prádelna otevřít a vyměnit prádlo v zásobnících ve
verandě – děkujeme - prádelna má klíč pouze od hlavního vchodu
můžete si tedy zamknout i dveře z verandy do chalupy otočným zámkem

Odpady
-

třiďte prosím odpad – papír a PET lahve do „pytlových popelnic“ a sklo do přepravky
nádoby na tříděný odpad jsou v přístřešku za chodbičkou u WC – papír, PET lahve, sklo
ostatní odpad patří do černé popelnice před chalupou (ta se vyváží většinou v úterý)

Topení a teplá voda
-

topení je plynové automatické (ekviterm), teplotu v jednotlivých místnostech regulují
termostatické ventily, kterými si teplotu můžete upravit
teplá voda je k dispozici celý den ze zásobníku teplé vody
ve sprchách jsou termostatické baterie, kde jedním otočným ventilem pouštíte průtok vody
a druhým otočným „ventilem“ případně upravíte teplotu vody (nastavena je běžně na 38°C)

Kuchyň
-

je vybavena potřebným nádobím
nádobí myjte v myčce, tablety jsou ve skříňce vpravo vedle myčky, zde je i návod k obsluze

Televize a WiFi
-

v patře je TV koutek se satelitní televizí
televize je multimediální, tj. včetně Hbb TV, včetně internetového prohlížeče (pomalejší
procesor), přehrávání médií (foto, audio a video)
v objektu je WiFi pro internet bez hesla
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Co je v ceně ubytování
-

všechny energie a poplatky
povlečené přikrývky a polštáře
nádobí, provoz myčky, utěrky v kuchyni
na WC je mýdlo a malé ručníky na ruce, toaletní papír (pro první dny)
ve sprchách jsou věšáčky, radiátory na sušení ručníků, není zde mýdlo ani ručníky
na pokojích jsou umyvadla s teplou vodou, není zde mýdlo ani ručníky

Co v ceně není
-

osobní hygienické potřeby (mýdlo, šampon, ručníky …atd.)
stravování, základní potraviny můžete koupit i ve městě, stravovat se můžete také v okolních
restauracích

Odjezd
-

chalupu je nutno opustit do 9 hod. ráno, po běžném úklidu, poté Vám bude vrácena kauce

Závěrečný úklid
-

úklid kuchyňské linky včetně nádobí, myčka může být zapnuta
vyklizení lednice
vynesení odpadkových košů z kuchyně, všech pokojů a WC
nábytek musí být na původním místě

V objektu je zákaz kouření

Chata je bez domácích zvířat

Prosíme, chovejte se v naší chatě ohleduplně, neničte její zařízení, aby se i ti, kteří přijedou po
Vás, mohli cítit dobře.
Nerušte noční klid v okolí chaty, týká se hlavně ohňostrojů, sezení venku ve večerních hodinách.
Při poškození vybavení chaty, nedodržení pokynů, při nepořádku nebo stížnostech na rušení
nočního klidu Vám může být krácena kauce.
Děkujeme za pochopení
Doufáme, že se Vám u nás bude líbit a svůj pobyt na horách si užijete.

Majitel chalupy

Kontakty:
Adresa: Chata DIAS, Špindlerův Mlýn 143, 543 51 Špindlerův Mlýn
Vítězslav Sekanina – majitel – tel. 602 462 562
Šárka Šolínová – tel. 602 483 783
p. Kyloušková, p. Kyloušek – správce- tel. 604 728 507, 775 339 413
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