O CHATĚ
Rekreační chata pro 6 osob v krásném prostředí CHKO Bílé Karpaty,v obci Dolní Lhota u Luhačovic,okr.
Zlín.
WIFI připojení k dispozici.
Popis:
V suterénu chaty je koupelna se sprchovým koutem a umyvadlem. Dále se zde nachází infrasauna pro
dvě osoby. Kotelna a krbovna.
Krbovna NENÍ součástí nabídky pronájmu (nachází se v suterénu).
V patře se nachází kuchyňka se sporákem na PB, mikrovlnka,malá myčka nádobí,rychlovarná
konev,kávovar,topinkovač,toastovač. Dále veranda s lednicí a mrazákem. Samostatné WC s umyvadlem.
Obývací místnost s gaučem a rohovou sedačkou, plazmová televize 106 cm, DVD, rádio a vstup na terasu
(zde posezení se slunečníkem), jídelní kout. Pokojík s patrovou postelí (2 lůžka 85x190cm). Na chodbě se
nachází podlahový poklop se schodištěm do suterénu a další schodiště vedoucí do podkroví. Nad
schodištěm je umístěn prostor s dětským koutkem pro hraní.V podkroví je ložnice s manželskou postelí
(2 lůžka) s balkonem a dále z ložnice vstup do malé ložničky s manželskou postelí (2 lůžka= 180x200cm).
K dispozici je 2x ventilátor a dva el. přímotopy na případné přitápění (např. v koupelně).
Na pozemku je venkovní zastřešené posezení se zahradním grilem (uhlí/brikety nejsou součástí
vybavení), ohniště s posezením (dřevo k dispozici), venkovní sprcha, zastřešená bublinková vířivka pro 4
osoby, 2x houpačka, stůl na pin-pong a venkovní bazén (4,50m x 3,00m x 1,2m) , venkovní lehátko pro
dvě osoby.
Bazén a vířivka je k dispozici pouze v uvedeném období (viz. SMLOUVA O PRONÁJMU ) dle klimatických
podmínek (teplota vzduchu nesmí klesnout pod +5°C ).
Sport, vyžití:
Lázně Luhačovice s kolonádou (mini golf ,tenis, atd.), Městská Plovárna Luhačovice, Luhačovická
přehrada (rybaření), koupaliště DUHA, "Pirátská stezka" pro děti , Hotel VEGA v Pozlovicích ( nejdelší
vodní skluzavka 150m), koupaliště v obci Sehradice , vyznačené cyklotrasy v bezprostřední blízkosti
chaty, houbaření,pěší tůry po okolí ,ZOO Lešná Zlín, Zámek Vizovice, hrad Lukov
Vzdálenosti:
Prodejna potravin do 2100 m, Supermarket do 7500 m, Restaurace do 2800 m,
Centrum obce do 2100 m,Zastávka vlaku do 7000 m, Zastávka autobusu do 1600 m,
les do 100 m, Přírodní koupaliště do 1500m, koupaliště 2500 m, Krytý bazén do 5900 m .
Ceník:

Cena za noc 2000Kč + elektřina 5,50Kč/kw. Rekreační poplatek,voda a PB plyn,pelety se neplatí.
Minimální pronájem je týdenní (7 nocí). Záloha na závaznou rezervaci je 30% předem,zbytek při předání.
Při zrušení rezervace ze strany nájemce je ZÁLOHA NEVRATNÁ !!!!! Pokud je rezervace zrušena ze
strany pronajímatele,vrací se ZÁLOHA V PLNÉ VÝŠI ZPĚT. Vratná kauce činí 4000,-Kč ( určena na úhradu
případné škody pronajímateli a vrací se zpět nájemci po ukončení rekreace při odjezdu a předání
objektu).

Úklid:
Nájemce přebírá chatu uklizenou a v pořádku.Po ukončení pobytu je povinen provést úklid chaty. Úklid
spočívá v sundání ložního povlečení a prostěradel, vyčištění grilu, ohniště a popelníků (v případě použití),
vysátí podlahy v objektu a odstanění případných nečistot způsobených nájemcem. Pokud tak neučiní
nebo nechce učinit, bude mu účtována částka 500,-Kč za úklid ( další důkladný úklid ještě provádí
pronajímatel před příjezdem nových hostů).

