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Informace k ubytování

Doprava:
Česká republika:
- (R4) Praha - (R4) Příbram - (R4) Písek - (E49) České Budějovice - (E55) Dolní Dvořiště
- (D1) Praha - (E55) Benešov - (E55,D3) Tábor - (E55,D3) Veselí nad Lužnicí - (E55) České Budějovice
- (E55) Dolní Dvořiště
Rakousko:
- (E55) Dolní Dvořiště - (E55,A7) Linz, výjezd na (A1) Salzburg - (A1) Salzburg, výjezd na (A10)
Villach - (A10) výjezd Pongau, Bischofshofen – Sankt Johan im Pongau – Taxenbach – Bruck a.d.
Grossglocknerstrasse –Kaprun
-

celkem 440-480 km (doba jízdy 6 hod.)
poslední benzinová stanice ONO Dolní Dvořiště (levné PHM)
nutno zakoupit rakouskou dálniční známku

Ubytování:
Apartmán č. 55
se nachází v prvním patře domu na ul.Nikolaus-Gassner-Strasse 41C. Jedná se o 4-lůžkový pokoj s balkonem,
předsíní a koupelnou. Apartmán je nekuřácký, kouření povoleno pouze na balkoně.
Pokoj s kuchyňským koutem:
- manželská postel 160cm x 200cm jednotlivé matrace)
- rozkládací pohovka 160cm x 200cm
- včetně lůžkovin ( 4x deka a polštář)
- televizor s výstupem USB, DVD
- jídelní stůl
- kuchyně dřez, el. dvoj vařič, lednička, mikrovlnná trouba, odsavač par)
- včetně vybavení pro vaření a stolování (příbory, talíře, hrnky, skleničky, hrnce na vaření, pánve, atd.)
Předsíň:
- šatní skříň
Koupelna:
- sprchový kout, otopný žebřík, WC, umyvadlová skříňka se zrcadlem
Balkon:
- venkovní stůl s lavicí a dvě židle, elektrický venkovní grill
Parkování:
- na vyhrazeném parkovišti ve vnitrobloku objektu, parkování na libovolném místě
Elektřina, voda, topení, wi-fi:
- hlavní uzávěr vody se nachází za toaletou v koupelně
- hlavní jistič nachází v předsíni v elektro rozvodnici
- topení má při čelním pohledu na pravé boční straně vypínač. Je řízeno termostatem, který se nachází na
horní pravé straně
- wi-fi možno se připojit na pizzerie Bella Casa, která se nachází v přízemí domu, přihlašovací údaje jsou
ID:BellaCasa, Pass: bellacasahome000
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Bus:
-

zastávka autobusu se nachází cca 150m od apartmánu, autobus spojuje obě města Zell am See a Kaprun,
včetně lyžařských areálů Kitzsteinhorn-Maiskogel-Schmitten
Potraviny Billa:
- vše možno dokoupit v supermarketu Billa, který se nachází 300m od apartmánu u hlavní silnice za
hotelem Tony
Příjezd na místo:
- v odpoledních hodinách od 14-18 hod. v den uvedený na zaslaném Voucheru jako začátek ubytování
Odjezd:
- v dopoledních hodinách do 11 hod v den uvedený na zaslaném Voucheru jako konec ubytování
Co je nutné vzít s sebou:
- ložní prádlo na povlečení dek a polštářů
- utěrka na nádobí

Důležité informace:
Nemocnice Zell am See, Paracelsusstraße 8 ……+43 6542 7770
http://www.kh-zellamsee.at
Doctor ( Dr.Berghold) Kaprun, Wilhelm Fazokas Strasse 21……+43 6547 7772
http://www.franzberghold.at
Lékárna, Sigmund Thun Strasse 22 – Neumair Supermarket…….. +43 6547 7772
Turistické info, Salzburger Platz 6, 5710 Kaprun…..+43 6547 8080

