Pokyny k platbě

Úhrada platby za pobyt (platné od 30.9.2020)
Platbu v plné výši prosím zašlete na níže uvedený bankovní účet a to nejpozději 7 dní před
nástupem pobytu. Pokud v tuto dobu nebude platba doručena na bankovní účet, bude Vaše
rezervace stornována.
Nepřijímáme platby v hotovosti ani platby platební kartou.
V případě last minute pobytů je třeba složit celou částku za ubytování nejpozději 24 hodin před
příjezdem na pobyt.

Platbu za pobyt prosím zašlete do 7 dnů před nástupem na tento bankovní účet:
234631665/0600
Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo Vaší rezervace, které najdete v předmětu
potvrzovacího e-mailu. Do popisku k platbě prosím napište své jméno a příjmení.
Při příjezdu hosta vybíráme vratnou zálohu na způsobené škody ve výši 2000 Kč. Pokud host
během pobytu způsobí škodu, bude ze zálohy strhnuta částka odpovídající výši vzniklé škody na
majetku. Tuto zálohu je nutné zaplatit v hotovosti na místě.
V ubytování je možno zakoupit potraviny, - za ně zaplatíte před odjezdem z ubytování.
V ubytování je možno k pobytu přikoupit snídaně, - za ně zaplatíte před odjezdem z ubytování.

Pokyny k příjezdu a odjezdu
Nástup na pobyt je po 15. hodině, pokud není dohodnuto jinak.
Ukončení pobytu, tedy opuštění apartmánu je do 10.00 hod., pokud
není dohodnuto jinak.
Pobyt se řídí Ubytovacím řádem, který je k dispozici v každém apartmánu a na internetových
stránkách. Další informace a pokyny k pobytu naleznete v informačních deskách, které obdržíte
při příjezdu do ubytování.
V případě závažného porušení tohoto řádu ze strany klienta má ubytovatel právo ukončit pobyt
klienta bez náhrady.
Při příjezdu hosta vybíráme vratnou zálohu na způsobené škody ve výši 2000 Kč. Pokud host
během pobytu způsobí škodu, bude ze zálohy strhnuta částka odpovídající výši vzniklé škody na
majetku. Tuto zálohu je nutné zaplatit v hotovosti na místě.

Statek naleznete na adrese Leština 65, 539 44 (okres Ústí nad Orlicí).
Souřadnice GPS : 49.867389, 16.113254
Plus kód:
V487+W8 Leština
Uhrazením zálohy na pobyt souhlasí klient s výše uvedenými podmínkami
(včetně stornovacích poplatků).

