
 
  

Seznamte se s informacemi k pobytu v našem apartmánu. Naleznete zde detaily k času příjezdu a 

odjezdu, polohu a popis apartmánu, co byste neměli zapomenout vzít s sebou, pokyny k závěrečnému 

úklidu a další užitečné informace.  

  

PŘÍJEZD A ODJEZD  

PŘÍJEZD  

Příjezd do apartmánu je možný po 14:00 v první den vašeho pobytu.  

ODJEZD  

Apartmán je nutné opustit do 10:00 v poslední den vašeho pobytu.  

  

POPIS APARTMÁNU  

JAK APARTMÁN NAJDETE  

Adresa: Tauplitz 195, 8982 Tauplitz, Rakousko. Poloha apartmánu na Google Maps. Apartmán má číslo 

105 a naleznete ho ve 3. patře apartmánového domu Kulmhof. Po vstupu do budovy hlavním vchodem 

se dejte doleva a výtahem vyjeďte do 3. patra. Vstupte do dveří vlevo, ocitnete se v dlouhé chodbě. 

Apartmán je téměř na konci chodby.  

JAK APARTMÁN VYPADÁ  

V apartmánu jsou dvě samostatné ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. V obývacím pokoji 

je kromě pohovky jídelní stůl se 4 židlemi, TV, stolek a skříň s úložným prostorem, v níž je umístěno 

nádobí. Každá místnost má svůj vlastní balkón. 

 

LŮŽKA A ÚLOŽNÉ PROSTORY 

• Menší ložnice (2 osoby): manželská postel se dvěma matracemi (každá matrace má rozměr 

90x190) + 2 noční stolky s lampičkami + 2 skříně + stůl se židlí  

• Větší ložnice (až 4 osoby): manželská postel se dvěma matracemi (každá matrace má rozměr 

90x190) + rozkládací pohovka (170x200 po rozložení) + 2 noční stolky s lampičkami + 2 skříně + 

stůl a 2 židle + velká šatní skříň (v ní naleznete vysavač a přikrývky a polštáře) 

• Obývací prostor (až 2 osoby): rozkládací pohovka  

Matrace jsou pokryty chrániči.  
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CO S SEBOU: Prostěradla (ideálně s gumou), povlečení na přikrývky (velikost 90x200cm) a 

polštáře (velikost 90x70cm). Příjemnou deku na přikrytí, když budete chtít odpočívat na 

pohovce.  

  

KUCHYŇ  

• V kuchyňském koutě naleznete elektrické plotýnky s dvěma ohřívacími plochami, nádobí 

(hrnce, pánve, talíře, hrnky, skleničky, příbory), mikrovlnnou troubu, rychlovarnou konvici, 

topinkovač, menší lednici pod sporákem. Není zde mrazák ani myčka. Digestoř a světlo nad 

linkou se zapíná vlevo nad kuchyňskou linkou. Pod linkou se nachází bojler na teplou vodu. 

• Lednice: Zapněte otočným knoflíkem uvnitř a nastavte dle potřeby, ideální stupeň 2-3.  

  

CO S SEBOU: Prostředky na mytí nádobí, houbičku, utěrku, sáčky na odpad.  V domě se odpad 

třídí! 

KOUPELNA  

•  Součástí apartmánu je koupelna s vanou, WC a elektrickým přímotopem. K dispozici je fén na 

vlasy. V koupelně se voda ohřívá elektrickým bojlerem. Bojler není potřeba nijak zapínat.  

  

CO S SEBOU: Hygienické a toaletní potřeby (toaletní papír, mýdlo, atd.). Ručníky, osušky, 

župany (ideální do bazénu). Do sauny prostěradlo nebo velké ručníky a pantofle. V sauně je 

striktní zákaz nosit plavky, sedět je povoleno na svém ručníku.  

  

TOPENÍ  

•  Stropní topení v celém bytě vyjma koupelny. Můžete si regulovat dle potřeby.  

DALŠÍ INFORMACE  

POBYTOVÁ TAXA  

• V informačním centru na náměstí v Tauplitz (vedle sportu Spanner) je nutné uhradit pobytovou 

taxu (vzdušné). Ta činí 1,5€ / den pro osoby starší 15 let, děti do 15 let poplatek neplatí. Doklad 

o zaplacení uschovejte pro případnou další kontrolu.  

PARKOVÁNÍ  

• Parkoviště ZDARMA se nachází přímo u apartmánového domu.  

WIFI  

• Malá bílá krabička s nabíječkou v obývacím pokoji. Wi-Fi zapnete na čelní straně, rozsvítí se 

zelené kontrolky, v případě nutnosti dobití svítí symbol baterie červeně. 

Název wifi:  Huawei- E5330-50E5 

Heslo: 45ny4a07 

BAZÉN A SAUNA  

• Přístupné ZDARMA pouze pro návštěvníky apartmánu. V provozu jsou denně 6:00 - 13:00 a 

14:00 - 20:00. Výtahem sjedete do suterénu (K). V prostorách bazénu a sauny je k dispozici 

šatna, WC a sprchy.  

  



• Vyhřívaný krytý bazén. Zrelaxovat můžete na lehátkách a nenechte si přitom ujít úchvatný 

pohled na horu Grimming. Klasická finská sauna pro 9 osob je součástí wellness zóny, stejně 

jako relaxační místnost s lehátky.  

KOLÁRNA A LYŽÁRNA  

•  V suterénu apartmánového domu najdete místnost pro uložení lyží, běžek, kol a jiného 

sportovního vybavení. TO NENOSTE PROSÍM DO APARTMÁNU.  

ZÁKAZ KOUŘENÍ A NOČNÍ KLID  

• Uvnitř celého objektu platí zákaz kouření.  

• Dodržujte prosím noční klid v čase 22:00 – 08:00.  

• V apartmánu a celém objektu se prosím chovejte tak, abyste nerušili ostatní návštěvníky.  

  

ODJEZD Z APARTMÁNU  

Apartmán je nutné opustit do 10:00 v poslední den vašeho pobytu.  

PŘED ODJEZDEM   (ve všech případech, i když jste si objednali úklid) 

• Prosíme, nenechávejte v apartmánu žádné úklidové prostředky ani toaletní potřeby.  

• Odpadky prosím třiďte standardním způsobem (plast, papír, směsný, BIO) a před opuštěním 

apartmánu odneste do popelnic, ty najdete na kratší straně budovy u velkého parkoviště (dle 

značení).  

• Ovladač od televize ponechejte pod televizí. Krabičku na wifi i s nabíječkou také.  

• Umyjte používané nádobí, příbory, skleničky.  

• Ukliďte veškeré umyté nádobí na své místo, lednici vypněte ovládacím knoflíkem.  

Lednici a mikrovlnku mírně otevřete. Vylijte vodu z rychlovarné konvice.  

• Polštáře a přikrývky ponechejte pouze na postelích, ostatní ukliďte do skříně ve větší ložnici.  

• Okrasné polštáře umístěte na pohovky. 

• Okna apartmánu ponechte uzavřená.  

• Ujistěte se, že jste apartmán před odjezdem uzamkli.  

 

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID (pouze v případě, že jste si neobjednali placený úklid)  

• Vysavač najdete ve skříni ve větší ložnici. Kbelík s hadrem pod umyvadlem v koupelně.  

• Lednici a mikrovlnku umyjte (ponechejte mírně pootevřené).  

• Vyluxujte celý apartmán a utřete polici a zrcadlo v koupelně, vytřete v koupelně.  

• Podložky na boty otřete a položte pod věšák v předsíni.  

• Po úklidu vraťte vysavač zpátky do skříně a kbelík s hadrem zpět pod umyvadlo v koupelně.  

  

MŮŽE SE HODIT  

LÉKÁRNA  

• Bad Mitterndorf 284 – www.diekurapotheke.at/  

• Otevírací doba: Po-Pá: 08:00 - 12:30 a 15:00 - 18:00; So: 08:00 – 12:00  

• Potřebujete-li pomoc mimo otevírací hodiny, volejte na +43 3623 2364  

http://www.diekurapotheke.at/
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http://www.diekurapotheke.at/


  

LÉKAŘ  

• Dr. Martina Rauscher – Tauplitz 297, tel. +43 3688 21210  

  

KAM PRO JÍDLO  

Tauplitz  

• Prodejna SPAR (za budovou banky Raiffeisenbank)  

Otevírací doba: Po-So: 07:30 - 12:00 a 15:00 - 18:00; Ne a svátky: zavřeno  

• Pekárnu najdete na náměstí, dobře se najíte v hotelu Hechl (cestou z apartmánu na náměstí) 

nebo přímo v kopci pod lanovkou v Pfannerhüte nebo nově přímo u lanovky je od 12/2019 

otevřeno nové bistro/kavárna Die Tauplitzerin. Tam se také nachází úschovna lyží.  

• Ochutnat můžete mléko od farmáře (automat na mléko je vlevo u kostela, pod náměstím).  

Supermarkety  

 •  Billa (Bad Mitterndorf 48, 8983 Bad Mitterndorf)  

Otevírací doba: Po-Pá: 07:30 - 19:50; So: 07:40 - 18:00; Ne a svátky: zavřeno • 

 SPAR (Bad Mitterndorf 446, 8983 Bad Mitterndorf)  

Otevírací doba: Po-Pá: 07:00 - 19:00; So: 07:00 - 18:00; Ne a svátky: zavřeno  

  


