Adresa: Nad Cihelnou 874, 506 01 Jičín
Mobil: +420 728 046 037
E-mail: vlavob@centrum.cz
www: apartman-ceskyraj.cz

Apartmán MILENA

Kapacita lůžek: 6

Popis - vybavení
Apartmán o rozloze 73 m2 se nachází v I. patře rodinného domku ve vilové čtvrti s vlastním vchodem, pozemkem a
verandou s kapacitou 6 lůžek. V apartmánu jsou 2 ložnice, 1 společenská místnost, kuchyň, chodba, samostatné WC,
koupelna, balkón, veranda. Venku je možné posedět na odděleném pozemku, zahradní nábytek + gril.
Vybavení:
- ložnice č.l - manželská postel, skříně + dětská postýlka
- ložnice č.2 - manželská postel + 1 válenda
- ob. pokoj - ob. stěna, sedací souprava, televize, rádio, 1válenda, stůl +židle pro NOTEBOOK.
- kuchyň - kuch. linka s nádobím, lednice, plyn. sporák, myčka, varná konvice, mikrovlnka, jídelní stůl.
- koupelna - 2 x umyvadlo, vana se sprchou, koup. nábytek, fen, žehlička.
V ceně za ubytování je spotřeba vody. plynu, elektriky, povlečení na postele a dětskou postýlku.
V apartmánu se nekouří, je doporučená obuv na přezutí. Pobyt se psem není povolen.
Parkovat je možné přímo před domem. Ve verandě (9 m2) je možné uschovat jízdní kola a kočárek .
Apartmán je obsazován jednou rodinou. Vždy je k užívání celá plocha apartmánu i při obsazení 1 osobou.
Okolí je ideální pro letní pěší a cykloturistiku. Jičín je srdcem Českého ráje - krajiny s nepřeberným množstvím přírodních i historických krás - skalní města, rybníky, hluboké lesy, kouzelná údolí, vrchy s rozhlednami, množství hradů
a zámků. Samotné město je památkovou rezervací, kde můžeme obdivovat architekturu starého města, empírové
náměstí s podloubím, známý zámek Albrechta z Valdštejna, či 52 m vysokou Valdickou bránu.
V Jičíně je celá škála služeb - pošta, banka, bankomaty, obchodní centra atp. Dále je zde k dispozici zimní stadion,
kuželna, fotbalové hřiště, tenisové kurty, golfový areál a nedaleko sportovní letiště. Ve městě je plná škála obchodů,
restaurací, kaváren a cukráren. Můžete využít služeb několika relaxačních center, zaplavat si v novém městském koupališti nebo využít vnitřní bazén v aqua centru, či zahrát bowling. Přírodní koupaliště a minigolf - Jinolice (5 km).

Ceník - letní cena
Cena za 1 noc při obsazení
- 1 os. 400,--Kč
- 4 os. 1 200,--Kč
- 2 os. 800,--Kč
- 5 os. 1 300,--Kč
- 3 os. 990,--Kč
- 6 os. 1 380,--Kč
děti do 2 let neplatí, děti od 2 do 15 let 200,--Kč

Nástup na ubytování
Letní sezóna (7-8 měsíc )
Týdenní pobyty - nástup - neděle 13.00 hod - 15.00 hod. - uvolnění - příští neděle do 10.00 hod.
Při menším počtu dnů je možný nástup na ubytování po vzájemné dohodě.
Mimo sezónu ( 1-6 a 9-12 měsíc )
Víkendové pobyty - nástup - dle požadavku - uvolnění - neděle do 15.00 hod.
Ubytování mimo sezónu je nutné objednat alespoň 1 den předem.
Hodinu příjezdu na týdenní a ostatní, lze po tel. upřesnit.

Při příjezdu zvonit na zvonek č.p. 874 ( Voborníková, Voborník ). Apartmán není označen žádným poutačem. Tel: 728 046 037, 604 569 577, E-mail: vlavob@centrum.cz, www.apartman-ceskyraj.cz/
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