Pokyny pro ubytování – RS Machův Mlýn
Příjezd:

Pobyty začínající obědem mají nástup mezi 10.30 – 12.00
Pobyty začínají večeří mají nástup 13.00 - 18.00
Turistický poplatek (18-70 let) není zahrnutý v ceně, hradí se na místě a činí 10,- Kč/os/ den.
Osoby nad 18 let musí mít občanské průkazy a souhlasí se zpracováním osobních údajů za účelem
ubytování.
Ve středisku není možné platit kartou, pouze v hotovosti. Také není možné připojení wi-fi.
Provozní doba recepce je od 9:00 do 18:00, pozdější příjezd nutno hlásit a domluvit s recepcí
předem. Doplatek za ubytování se hradí v hotovosti při příjezdu.

Časy jídel
Snídaně
Oběd
Večeře

8.00 – 9.00
formou bufetu
12.00 – 13.00 výběr ze dvou jídel
18.00 – 19.00 výběr ze dvou jídel

Ubytované v chatách:
PŘI PŘÍJEZDU zkontrolujte chatku a veškerý inventář: 2 židle, stůl, hadr na podlahu, kbelík, smetáček,
lopatka, koš na odpadky. Chybné kusy hlaste na recepci okamžitě. Poškození majetku střediska se hradí
hotově při odjezdu dle aktuálního ceníku.
U malých chat a tee-pee je nutno dovézt vlastní lůžkoviny (spacák, polštář, deku), v chatkách jsou pouze
prostěradla.
Ve velkých chatách jsou pouze prostěradla, můžete si dovézt vlastní lůžkoviny, případně Vám zapůjčíme na
místě polštářek a spacák. Pokud si dovezete povlečení, půjčíme klasický polštář a peřinu.
PŘI ODJEZDU je nutné chatku uvést do původního stavu (úklid vč. umytí podlahy a vysypání odpadků),
případně za 80,- Kč si chatičku uklidíme. Odjezd je nutné ohlásit, chatku si osobně zkontrolujeme a
převezmeme. Prostěradla měníme sami. Předání chatky a klíče je nejpozději do 10:00 hod.
Prosíme, mějte u sebe menší hotovost, teplá voda ve sprchách je na drobné (5,-,10,-,20,-).

Pro ubytované v pokoji jsou k dispozici ručníky, vlastní koupelna s toaletou, televize, trezor.
Pro ubytované jsou bazén, houpačky a trampolína k dispozici zdarma. Veškeré aktivity ve středisku
(bazén, trampolína, houpačky atd.) jsou na vlastní nebezpečí a středisko nenese zodpovědnost za
případné zranění. Fotbalové branky nejsou ukotveny, za bezpečnost dětí si ručí rodiče a vychovatelé!!!
Platí zákaz volného pohybu psů, psi budou vodění v areálu na vodítku!

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Trasa I. Praha (70km) - Rakovník (15km) - Lubná - Příčina - Petrovice - Zavidov - Všesulov - Šípy Milíčov - po polní cestě (2km) - MACHŮV MLÝN
Trasa II. Plzeň- Kralovice – Čistá- Bělbožice - Šípy - Milíčov - po polní cestě (2km) – Machův Mlýn
Trasa III. Praha (94 km) - Beroun - Zbiroh - Mlečice - Zvíkovec -Chříč - Slatina - Milíčov - po polní cestě
(2km) – Machův Mlýn
Po lesní cestě jedete pomalu, ale je bez problému sjízdná, jezdí k nám zásobování i autobusy
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný pobyt.
Rekreační středisko Machův mlýn, machuv-mlyn@seznam.cz, www.machuvmlyn.cz, tel. 739 263 669

