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JEŠTĚ NEŽ
VYRAZÍTE DO KLIDU
POD SNĚŽKOU...
...posíláme vám pár důležitých informací. Aby vás nic nezaskočilo.

pěšky

j a k s e k n á m d o s ta n e t e

autem

Do navigace si zadejte “Pec pod Sněžkou”. V Peci jeďte pořád po hlavní
silnici - doprava, směrem k lanovce na Sněžku. Vyhněte se závorám
placeného parkoviště a jeďte podél bobové dráhy dále nahoru směr lanovka
Sněžka do zákazu vjezdu (netýká se hostů na parkovišti naší boudy). Auto
zaparkujte na našem bezplatném parkovišti

podél „polské“ kamenné vysoké

zdi, vyhrazeném červenobílým řetězem a to na číslech 10 až 18. Pokud
jedete pozdě a naše privátní parkoviště bude už plné, nezoufejte, a najděte
si místečko na jiném značeném parkovišti níže na „P3 Kaplička“ anebo
v novém parkovacím domě na začátku Pece pod Sněžkou.
Dál už to, bohužel, autem nejde. Bouda pod Sněžkou stojí ve II. zóně

bouda pod

Krkonošského národního parku a vjezd aut sem není povolen.

sněžkou

Ale neděste se. Je to jen 2,5 kilometru příjemné procházky podél říčky
Úpy. Mírně do kopečka. Z parkoviště se vydejte po modré turistické značce
vedoucí do Obřího dolu a za 25 minut jste na boudě.

z ava z a d l a vá m o d v e z e m e
Dejte nám ale vědět nejlépe den předem — na telefon 734 151 546 nebo
491 617 077. Za poplatek 300 Kč pro vaše kufry přijedeme. A když bude
potřeba, odvezeme i vás. Při pobytu na 4 a více nocí zdarma.
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check in, check out
V den příjezdu vás ubytujeme po 14.00. V den odjezdu vás poprosíme
o vyklizení pokoje nejpozději do 10.00. Samozřejmě, plánujete-li taky
na poslední den ještě nějaký výlet, zavazadla vám na boudě bezpečně
uschováme.

n a s n ě ž k u ? o d n á s t o m át e n e j b l í ž
Po modré turistické značce můžete na vrchol Sněžky stoupat, ať je léto
nebo zima.
V pohorkách, na skialpech, sněžnicích, s nesmeky. Až na vrchol jsou
to necelé 4 km. A Obřím dolem vede i oficiální skialpová trasa. Zpátky na
boudu se pak vraťte třeba po žluté značce přes Růžohorky. Nebo se můžete
kochat panoramaty z lanovky.
Samozřejmě nejen Sněžkou je u nás horal živ. Z boudy se vydejte pěšky,
na kole, běžkách nebo skialpech do všech možných koutů Krkonoš. Rádi vám
poradíme.

uvolněte se, rel a xujte
Výkonů už bylo dost? Odpočněte si v sauně s originálním chladícím bazénkem
- jezírkem přímo v říčce Úpě. Hodina saunování vás vyjde na 200 Kč za
osobu (když budete alespoň dva). A pak tu únavu spláchněte pivem značky
Konrad. Sladké sny.

a dobré ráno
Den na horách je energeticky náročný, proto se pořádně nasnídejte. Upejpat
se nemusíte, snídani podáváme čistě severskou - bohaté švédské stoly.
A pokud se chystáte přivítat nový den na vrcholu Sněžky, nachystáme vám
snídaňový balíček.

Napadá vás ještě něco? Můžeme s něčím pomoct? Zavolejte nám na
+420 491 617 077 nebo napište na info@boudapodsnezkou.cz.

Těšíme se na vás,
Vaši Boudopodsněžkáři

P.S. WiFi máme. Abyste klidem pod Sněžkou mohli
hned za čerstva nakazit i své přátele.
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OBCHODNÍ A STORNO
PODMÍNKY BOUDY
POD SNĚŽKOU
p l at e b n í p o d m í n k y
Klid pod Sněžkou vám můžeme garantovat až po úhradě zálohy ve výši
100 % ceny pobytu. V případě, že jste kouzlu Boudy pod Sněžkou podlehli
na poslední chvíli (tj. 7 a méně dní před příjezdem), pošlete nám raději
potvrzení o zadání platby.

storno podmínky
Co když vám něco zkříží plány a nebudete moct přijet? Dejte nám to prosím
na vědomí co nejdříve. Ideálně emailem na info@boudapodsnezkou.cz. Čím
dříve dáte vědět, tím nižší bude storno poplatek.

storno podmínky
60 dnů před příjezdem		

70 % z ceny objednaných služeb

30 dnů před příjezdem		

80 % z ceny objednaných služeb

14 dnů před příjezdem		

85 % z ceny objednaných služeb

7 dnů před příjezdem			

90 % z ceny objednaných služeb

6 dnů před příjezdem 		

95 % z ceny objednaných služeb

5 a méně dní před příjezdem

100 % ceny objednaných služeb

podsněžkou s.r.o., Stochovská 138/9, 161 00, Praha 6,
IČ: 05465079, DIČ: CZ05465079, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 281174

