
 

Bartoňova útulna „Peklo“ 
Ubytovací řád 

Vážení hosté, 

        vítáme Vás u nás v „Pekle“. 

 

Zde je pár důležitých a užitečných informací pro Vás 

Recepce 
Nemáme zde klasickou recepci jako na jiných penzionech. Pokud budete potřebovat pomoci ohledně ubytování  

nebo jiné informace ohledně pobytu, popřípadně okolí a aktivit  poskytne Vám je personál v restauraci. 

Po příjezdu host vyplní přihlášku k ubytování a následně ji odevzdá personálu a zaplatí pobyt na hotelu                 

dle smluvené ceny. 

 

Pokoje 
Příjezd na penzion od 14.00 do 18.00 pokud se nedomluví jinak, odjezd do 10.30 

Naše pokoje  jsou všechny stejně vybavené pokud by Vám něco chybělo nebo bylo něco rozbité, přijďte a my to 

vyřešíme. Nestěhujte nám nábytek. 

Pokoje  jsou nekuřácké, jako je celý náš penzion. Tímto žádáme kuřáky, aby to respektovali a nekouřili na pokojích,  

ale pouze venku na vyhrazených místech. Pokud dojde k porušení ze strany hosta, může ubytovatel okamžitě 

ukončit pobyt a odstoupit od smlouvy. 

V hotelových pokojích lze používat jen ty vlastní elektrospotřebiče, které slouží k osobní hygieně 

 (holicí strojky, fény). Lze si dobít notebooky a mobilní telefony. 

Varné konvice, ponorné vařiče, vlastní přímotopy   apod. je ve všech prostorách hotelu 

 přísně zakázáno! 

Návštěvy neubytovaných v prostorách penzionu mohou být přijímány pouze se souhlasem personál. 

V době od 22.00 do 6.30 platí v ubytovací části hotelu noční klid, host tomu musí  přizpůsobit svoje chování 

 

Pokoje se během pobytu hosta neuklízí. Pokud potřebujete vynést odpadky dejte je před pokoj,  paní pokojská  

je vynese a na kliku Vám dá čistý pytel na odpadky. 

Ztráta klíče 500,- Kč 

Psy a jiné domácí mazlíčky ubytováváme vždy po předchozí domluvě, poplatek 100,- Kč na den. 

 

Restaurace  
Snídaně 8.00 – 10.00 následně se restaurace zavírá a uklízí pro další provoz. 

Večeře  17. 00 do 20.00 pro hotelové hosty. 

Každý den je restaurace otevřena od  11. 00 do 22.00.  

Do restaurace je přísný zákaz nošení a konzumace vlastních nápojů a pokrmů. 

Během snídaní je zákaz vynášení jídla a pití s sebou na pokoj. 

 

Penzion garantuje ochranu osobních údajů.  

Penzion nenese odpovědnost za věci ponechané ve veřejných prostorách ani ponechané v autě na parkovišti. 

Přejeme pěkný pobyt 

personál penzionu Bartoňova útulna „ Peklo“ 

 
 

                                                                                                                           Zodpovědná osoba: Martina Christophová  tel. 734 724 944 


