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  PŘÍJEZDOVÉ INFORMACE

Vážení hosté,

věříme, že se Vám pobyt v Apartmánech Javor bude líbit a že se zde budete cítit jako doma. Abychom 
Vám usnadnili příjezd a pobyt, připravili jsme pro Vás soubor základních informací.

ADRESA
Bytový dům Javor
542 21 Pec pod Sněžkou 311

GPS            
50°41’14.690”N, 15°43’35.698”E      

DŮLEŽITÁ KONTAKTNÍ ČÍSLA
Předání apartmánu:     +420 604 857 173 
Rezervace (ne předání apartmánu):    +420 734 275 299, 724 672 292

MAPA PECE POD SNĚŽKOU
Červený bod na mapě označuje umístění bytového domu Apartmánů Javor.

Při jakýchkoli potížích s průjezdem zónou zákazu vjezdu kontaktujte správce: +420 604 857 173, 
který vám přinese povolení k průjezdu. V případě nenadálých provozních potíží v bytě nebo v 
domě kontaktujte p. Sedláčkovou +420  604 857 173 nebo přímo správce objektu p. Nácala +420  
732 220 110. 
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PŘÍJEZD A PŘEDÁNÍ APARTMÁNU
1. Apartmány Javor nemají recepci. Apartmán Vám bude k dispozici od 14 hodin. Očekáváme, 

že přijedete mezi 14.–17. hodinou. Příjezd později musí být konzultován předem. Aby předání 
apartmánu proběhlo hladce, je nutné předem v den příjezdu kontaktovat správce a informovat 
jej o očekávaném čase příjezdu. Můžete zavolat nebo stačí poslat SMS správci p. Sedláčkové 
na +420 604 857 173. V SMS uveďte číslo apartmánu, Vaše jméno a plánovaný čas příjezdu do 
Pece pod Sněžkou. 

2. Po příjezdu do Pece pod Sněžkou kontaktujte správce p. Sedláčkovou: +420 604 857 173. 
Pokračujte stále rovně do kopce podél potoka (vpravo bude hotel Horizont, dále minete 
autobusové nádraží a informační centrum Veselý výlet) až přijedete k parkovišti u Zeleného 
potoka. V tomto místě je již apartmánový dům na dohled a vjíždíte do zóny zákazu vjezdu.  
Po 200 m projedete točnou pro autobusy, dále vlevo na most, za mostem hned doprava  
a cca po 60 m na můstek, který už vede přímo k domu. V případě nepříznivých sněhových 
podmínek je v posledním úseku zapotřebí použití sněhových řetězů. Zaparkujete na můstku 
před Apartmány Javor, správce vás vpustí do prostoru garáží, předá Vám dvě sady klíčů od 
apartmánu a kartičku k povolení průjezdu zónou KRNAP. Při předání klíčů od Vás vybere 
doplatek za ubytování a zálohu 2500 Kč, která je vratná při odjezdu. Dále od Vás bude žádat 
průkaz totožnosti pro zaevidování hostů a ukáže Vám parkovací místo, které patří k apartmánu.   
Prosíme, neparkujte na jiném parkovacím místě. 

KOLA, LYŽE
Kola ani lyže prosím neberte do apartmánu. Toto a jiné sportovní vybavení zanechte v kóji  
s uzamykatelnými boxy v patře, kde bydlíte. Pokud se vám vybavení nevejde do boxu, postavte 
ho tak, aby nepřekáželo ostatním uživatelům.

ODJEZD
1. Vykliďte apartmán do 10 hodin. Zanechte po sobě čistou lednici, varnou desku/troubu  

a samozřejmě umyté nádobí. Kontejnery na odpad jsou ve výklenku před hlavním vchodem 
v přízemí.

2. Před odjezdem opět kontaktujte správce a předejte mu klíče. Po kontrole apartmánu Vám 
bude vrácena zpět záloha.
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