Hotelové informace

Adresa:
Hotel Relax
Lesní 1689
756 61, Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

Adaptéry a nabíječky:
Ve všech pokojích jsou nainstalovány evropské zásuvky na 230 V.

Bankomaty:
ČSOB ( cca 2,7 km / Nerudova 2211 Rožnov pod Radhoštěm)
Komerční banka ( cca 2,5 km / Masarykovo nám. 133 Rožnov pod Radhoštěm)
Česká spořitelna ( cca 2,5 km / Masarykovo nám. 134, Rožnov pod Radhoštěm)
Moneta ( cca 2,1 km / 1. Máje 1425 Rožnov pod Radhoštěm)

Bezpečnostní pokyny:
Prosíme o věnování pozornosti následujícím pokynům, které je třeba dodržovat po celou dobu pobytu
v hotelu:
• Při každém odchodu prosím vždy zkontrolujte, že jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, zavřená okna,
ve spínači nezůstala karta od pokoje a v neposlední řadě, že dveře od pokoje jsou řádně uzavřeny.
• Je striktně zakázáno používat vlastní elektrické přímotopy v hotelových pokojích.
• Používání otevřeného ohně, kouření cigaret, doutníků, elektronických cigaret a veškerých dalších
kuřáckých zařízení uvnitř hotelu není povoleno.
• Hořlavé a výbušné materiály nesmějí být v hotelových pokojích přechovávány ani uschovávány.

Bezpečnostní schránky (trezory):
Nejsou součástí vybavení pokojů.

Úschovna cenných předmětů:
Nejsou součástí vybavení pokojů.

Buzení:
Nabízíme službu ranního buzení prostřednictvím telefonu, pro Váš zájem kontaktujte recepci hotelu.

Dětská postýlka a přistýlka:
Dětská postýlka je k dispozici na vyžádání za poplatek 150 CZK / noc, za využití přistýlky
účtujeme poplatek 500 CZK / noc.

Dětský koutek:
Součástí hotelu je i dětský vnitřní koutek s velkým množstvím hraček a zavěšenou houpačkou.

Hotovost a platební karty:
V hotelu přijímáme tyto platební karty: VISA, Mastercard, Maestro, SODEXO. Platba v hotovosti je
možná pouze v českých korunách. Neposkytujeme směnárenské služby.

Hygienické a další potřeby:
Na vyžádání jsou k dispozici základní hygienické a toaletní potřeby jako např. zubní kartáček, či zubní
pasta. Kontaktujte hotelový personál, také pokud si budete přát další ručníky, přikrývky, polštáře či
povlečení.

Internet:
Připojení k internetu je zdarma k dispozici ve všech prostorách hotelu. WiFi síť se jmenuje „RelaxFree“,
k připojení není vyžadováno heslo. V případě nesnází s připojením prosím kontaktuje personál hotelu.

Karta od pokoje:
Při příjezdu do hotelu obdržíte kódovanou vstupní kartu. Karta od pokoje se po vstupu musí vložit do
kartového spínače za vstupními dveřmi pro funkčnost všech elektrických zařízení v pokoji. V případě
ztráty hotelové karty okamžitě kontaktujte personál hotelu.

Klimatizace:
Není k dispozici.

Regulace vytápění na pokojích:
Vytápění na každém pokoji zvlášť je ovládáno centrálním systémem na recepci hotelu. V případě zájmu
o změnu – zvýšení/ snížení teploty, prosím kontaktujte recepci hotelu..

Kontakt:
Tel: +420 571 648 100 / E-mail: info@hotelrelax.cz / Web: www.hotelrelax.cz.

Kouření:
Ve všech vnitřních prostorách hotelu i restaurace není kouření povoleno. V případě porušení zákazu
kouření, hotel účtuje poplatek ve výši 2 500 CZK. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorách
hotelu k tomu určených.

Odjezd z hotelu:
V den odjezdu uvolněte pokoj do 10 hodin. V případě pozdního odjezdu, prosím informujte personál
hotelu. Váš pobyt může být prodloužen pouze v případě aktuální volné kapacity hotelu. Popřípadě Vám
rádi uschováme zavazadla v prostorách hotelu.

Parkování:
Parkování je k dispozici zdarma všem ubytovaným hostům v okolí hotelu. Místa k parkování nejsou
hlídaná, prosím nenechávejte žádné osobní věci a cennosti ve svých vozidlech. Hotel neodpovídá za
případnou škodu na zaparkovaných vozidlech ani za odložené věci v nich.

Prostory pro akce:
Šest jednacích místností s denním světlem o celkové rozloze 450 m2. Prostory jsou vhodné jak pro
velké akce, firemní jednání a semináře, tak i pro soukromá setkání a oslavy.
Atrium o rozloze 150 m2 s kapacitou 170 osob.
Ursus o rozloze 105 m2 s kapacitou až 90 osob.
Cervus o rozloze 49 m2 s kapacitou 27 osob.
Ferox o rozloze 39 m2 s kapacitou 24 osob.
Vulpes o rozloze 46 m2 s kapacitou 27 osob.
Lupus o rozloze 41 m2 s kapacitou 24 osob.

Příjezd do hotelu:
Příjezd do hotelu je možný po 14 hodině, v případě dřívějšího příjezdu Vám rádi uschováme zavazadla v
hotelu. Dřívější zpřístupnění pokoje závisí na aktuální obsazenosti hotelu a pokojů den předem.

Restaurace a kavárna:
Restaurace a kavárna Hotelu Relax nabízí regionální valašskou i mezinárodní kuchyni, restaurace
s kapacitou 100 míst je v letních měsících rozšířena o dalších 50 míst na venkovní terase. Kavárna s 80
místy nabízí širokou škálu teplých a studených nápojů.
PROVOZNÍ DOBA:

Kavárna: Neděle – Čtvrtek 11:00 – 20:00 / Pátek – Sobota 11:00 – 23:00
Restaurace: Neděle – Čtvrtek 7:00 – 11:00 / Pátek – Sobota 7:00-11:00 + 18:00 – 20:00

Snídaně:
Snídaně podáváme každý den od 7:00 do 9:00 v restauraci. V případě dřívějšího času snídaní Vám rádi
připravíme snídaňový balíček, prosím informujte nás minimálně den předem.

Večeře:
Večeře podáváme každý den od 18:00 do 20:00 v restauraci či kavárně, dle aktuálního obsazení hotelu.
Po osobní domluvě je možné večeři připravit dříve např. z důvodů využití procedur v Relax centru.

Úklid pokojů:
Každý den je prováděn standardní úklid pokojů. V případě, že si nepřejete provést úklid pokoje, prosím
zavěste na kliku z vnější strany dveří visačku „PROSÍM NERUŠIT“. A naopak pokud si přejete pokoj
uklidit, zavěste na kliku tutéž visačku z druhé strany a textem „PROSÍM UKLIDIT“. Výměna ložního
prádla i ručníků se provádí minimálně 1x týdně, pro častější výměny (i každodenní), prosím kontaktujte
personál hotelu.

Úschovna sportovního vybavení:
Ubytovaní hosté mohou pro svá kola nebo lyže využít hotelovou úschovnu. Klíče jsou k dispozici na
recepci hotelu.

Volný čas a aktivity v okolí:
Rožnov pod Radhoštěm a její blízké okolí obklopené pohořím Moravskoslezských Beskyd nabízí ideální
podmínky a možnosti využití volného času. Konkrétní doporučení aktivit a tipů na výlety naleznete na
hotelových webových stránkách: www.hotelrelax.cz/zajimavosti/

