Informacje
hotelowe
Adres:
Hotel Relax
Lesní 1689
756 61, Rožnov pod Radhoštěm ,
Czechy

Adaptery i ładowarki:
We wszystkich pomieszczeniach zainstalowane są europejskie gniazdka 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)

Instrukcje bezpieczeństwa:
Prosimy o zwrócenie uwagi na następujące instrukcje, których należy przestrzegać podczas całego
pobytu w hotelu:
•

Przed każdym wyjściem z pokoju należy sprawdzić, czy z kranów nie leci woda, czy okna są
zamknięte, czy karta pokoju nie została zostawiona w przełączniku oraz czy drzwi do pokoju są
prawidłowo zamknięte.

•

Surowo zabrania się używania własnych grzejników elektrycznych w pokojach hotelowych.

•

Na terenie hotelu obowiązuje zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów, cygar,
papierosów elektronicznych i innych urządzeń do palenia.

•

W pokojach hotelowych nie wolno trzymać ani przechowywać materiałów łatwopalnych i
wybuchowych.

Sejfy:
Nie stanowią wyposażenia pokoju.

Przechowalnia kosztowności:
Nie stanowi wyposażenia pokoju.

Usługa budzenia:
Oferujemy usługę porannego budzenia przez telefon, w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z
recepcją hotelu.

Łóżeczko dziecięce i dostawka:
Łóżeczko dziecięce jest dostępne na życzenie za opłatą 150 CZK / noc, za korzystanie z dostawki
pobieramy opłatę 500 CZK / noc.

Kącik zabaw:
W hotelu znajduje się kącik zabaw dla dzieci z dużą liczbą zabawek i huśtawką.

Gotówka i karty płatnicze:
W hotelu akceptujemy następujące karty płatnicze: VISA, Mastercard, Maestro, SODEXO. Płatność
gotówką jest możliwa tylko w koronach czeskich. Nie świadczymy usług wymiany walut.

Artykuły higieniczne i inne:
Podstawowe artykuły higieniczne i toaletowe, takie jak szczoteczka do zębów lub pasta do zębów, są
dostępne na życzenie. W celu otrzymania dodatkowych ręczników, koców, poduszek lub prześcieradeł
należy skontaktować się z personelem hotelu.

Internet:

Internet jest dostępny bezpłatnie we wszystkich pomieszczeniach hotelu. Sieć Wi-Fi nazywa się
„RelaxFree”, do połączenia nie jest wymagane hasło. W przypadku trudności z połączeniem prosimy o
kontakt z personelem hotelu.

Karta do pokoju:
Po przybyciu do hotelu goście otrzymują zakodowaną kartę wstępu do pokoju hotelowego. Po wejściu
do pokoju kartę należy włożyć do przełącznika znajdującego się za drzwiami wejściowymi w celu
uaktywnienia wszystkich urządzeń elektrycznych w pokoju. W przypadku zgubienia karty trzeba o tym
fakcie natychmiast poinformować personel hotelu.

Klimatyzacja:
Nie jest dostępna.

Regulacja temperatury w pokoju:
Ogrzewanie w każdym pokoju z osobna sterowane jest przez centralny system na recepcji hotelowej. W
przypadku zainteresowania zmianą - podwyższeniem/obniżeniem temperatury prosimy o kontakt z
recepcją hotelu.

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

Zakaz palenia:
Zakaz palenia obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach hotelu i w restauracji. W przypadku
złamania zakazu palenia hotel nalicza karę w wysokości 2500 CZK. Palenie dozwolone jest wyłącznie w
wyznaczonych miejscach na zewnątrz hotelu.

Check out:
W dniu odjazdu pokój należy zwolnić do godz. 10. W przypadku chęci przedłużenia doby hotelowej
należy poinformować personel hotelu. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe tylko w sytuacji, kiedy
hotel nie jest w pełni obłożony. W razie konieczności bagaże można zostawić w hotelowej przechowali
bagażu.

Parking:
Parking jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich gości hotelowych. Miejsca parkingowe nie są
strzeżone, prosimy o niepozostawianie w samochodach rzeczy osobistych lub wartościowych. Hotel nie
ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia zaparkowanych pojazdów lub pozostawionych w nich
przedmiotów.

Miejsca do organizacji wydarzeń:

Sześć sal konferencyjnych ze światłem dziennym o łącznej powierzchni 450 m2. Sale nadają się na
organizację dużych imprez, spotkań firmowych i seminariów, a także na prywatne spotkania i
uroczystości.
Atrium o powierzchni 150 m2 na 170 osób
Ursus o powierzchni 105 m2 do 90 osób
Cervus o powierzchni 49 m2 do 27 osób
Ferox o powierzchni 39 m2 do 24 osób
Vulpes o powierzchni 46 m2 do 27 osób
Lupus o powierzchni 41 m2 do 24 osób

Check in:
Zakwaterowanie w hotelu możliwe jest od godz. 14, w przypadku wcześniejszego przyjazdu możliwość
przechowania bagaży w hotelu Wczesna dostępność pokoju uzależniona jest od aktualnego obłożenia
hotelu i pokoi oraz konieczności poinformowania recepcji z jednodniowym wyprzedzeniem.

Restauracja i kawiarnia:
Restauracja i kawiarnia Hotelu Relax oferuje regionalne dania kuchni wołoskiej i międzynarodowej,
posiada 100 miejsc, w miesiącach letnich dodatkowo 50 miejsc na tarasie. Kawiarnia dysponuje 80
miejscami i oferuje szeroki wybór napojów gorących i zimnych.
GODZINY OTWARCIA:

Kawiarnia: Niedziela – Czwartek 11:00 – 20:00 / Piątek – Sobota 11:00 – 23:00
Restauracja: Niedziela – Czwartek 7:00 – 11:00 / Piątek – Sobota 7:00-11:00 + 18:00 – 20:00

Śniadania:
Śniadania podawane są codziennie w godzinach od 7:00 do 9:00 w restauracji. W przypadku
wcześniejszej pory śniadaniowej z przyjemnością przygotujemy dla Państwa pakiet śniadaniowy,
prosimy o poinformowanie nas z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem

Kolacje:
Kolacje podawane są codziennie w godzinach od 18:00 do 20:00 w restauracji lub kawiarni, w
zależności od aktualnego obłożenia hotelu. Po osobistym uzgodnieniu istnieje możliwość
wcześniejszego przygotowania kolacji, np. z powodu korzystania z zabiegów w Centrum Relax.

Sprzątanie pokoi:
Standardowe sprzątanie pokoi odbywa się codziennie. W celu rezygnacji ze sprzątania pokoju w danym
dniu należy na zewnętrznej klamce drzwi umieść zawieszkę „NIE PRZESZKADZAĆ”. I odwrotnie, w
przypadku konieczności posprzątania pokoju należy powiesić na klamce zawieszkę „PROSZĘ
POSPRZĄTAĆ”. Pościel i ręczniki zmieniane są co najmniej raz w tygodniu, w przypadku częstszej
wymiany (nawet codziennie) prosimy o kontakt z obsługą hotelu.

Przechowalnia sprzętu sportowego:
Goście hotelowi mogą korzystać z hotelowej przechowalni rowerów i nart. Klucze dostępne są w
recepcji hotelu.

Czas wolny i okolica:

Rožnov pod Radhoštěm i jego najbliższa okolica, otoczona Beskidami Morawsko-Śląskimi, oferują
idealne warunki i możliwości wykorzystania wolnego czasu. Konkretne rekomendacje dotyczące
aktywności i wskazówki dotyczące wycieczek można znaleźć na stronie internetowej hotelu:
www.hotelrelax.cz/zajimavosti/

