INFORMAČNÍ

LETÁK

AREÁLU

TESLA VRŠOV

Vážení rekreanti, vítáme Vás v rekreačně-sportovním areálu TESLA VRŠOV Horní Bradlo a jsme rádi, že jste se rozhodli
strávit Váš pobyt právě u nás.
Rekreační středisko TESLA je umístěno na úpatí CHKO Železné hory, obklopeno lesy, čistou a průmyslem nedotčenou
krajinou. Rekreační středisko je svou polohou a krajinou vhodné jak pro pěší turistiku (naučné stezky), tak i pro
cykloturistiku a autoturistiku.
Ve středisku samotném je Vám k dispozici naše bowling s otevírací dobou od 13°°, wellness (provozní doba není přesně
stanovena, ale cca. 12°°-21°°), vyhřívaný bazén (provozní doba cca. 10°° až 18°°), přírodní koupaliště, tři antuková hřiště,
dětské hřiště a stoly na ping-pong. Pro ubytované je využití těchto sportovišť zdarma. Za malý poplatek Vám nabízíme
tenisový kurt, profi oplocený volejbalový kurt, fotbalové hřiště a hotelovou tělocvičnu. Dále zapůjčení míčů na fotbal i
volejbal, pingpongových pálek, raket na badminton, floorball, pétanque, líný tenis apod.
K občerstvení a posezení Vám přes den poslouží náš bufet s bohatým sortimentem nápojů, nanuků, cukrovinek a jiného zboží.
Navečer můžete využít služeb našeho bowling baru.
Pro podrobnější informace se můžete podívat na Internet - adresa: www.modrovic.cz nebo volejte číslo 469 338 179
pondělí až sobota mezi 10°° - 20°°.
TIPY NA VÝLET
Horní Bradlo – prales s loveckou chatou
Sečská přehrada – Ústupky
Sečská přehrada hráz – zřícenina hradu Oheb
Veselý Kopec – skanzen, golfové hřiště, jízdárna
Lichnice – zřícenina hradu
Čertovina u Hlinska – Peklo Čertovina
Slatiňany – hřebčín, muzeum koní, zámek
Chrudim – muzeum loutek, katedrála, městská rezervace, aj.
Žleby – zámek (největší sbírka rytířských zbrojí v ČR)
Žďár n. Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, památka UNESCO
Kutná Hora
Zvole nad Pernštejnem - Western City, hrad
Dvůr Králové – safari ZOO
Praha - centrum
a mnoho dalších možností v místě i okolí.
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POKYNY PRO REKREANTY
1. Zákaz používání všech energeticky náročných elektrických spotřebičů! Zásuvky mají 4A ochranu tzn., že lze použít
spotřebiče s odběrem do cca. 960W. Bez problému můžete použít např. mobilní telefony, holicí strojek, notebook, rádio,
televizi. V případě, že si nejste jisti, zeptejte se prosím. Při porušení zákazu, může být pobyt zrušen bez náhrady.
2. Ubytování probíhá v den nástupu od 16°° do 19°°.
Odevzdat pokoj je nutno nejpozději do 10°° v den odjezdu.
Příjezd do střediska a odjezd ze střediska je možný při dodržení bodu 2. v kteroukoliv hodinu.
3. Noční klid střediska je od 23°° do 7°° hodin.
4. Pejsci malých ras (do 8kg) můžou být v ubytovacích prostorách pouze s povolením vedoucího. Toto povolení je nutno mít
předem, při příjezdu už nelze povolení udělit. V areálu se smějí pohybovat pouze na vodítku a mimo travnaté plochy.
5. Do vnitřní části areálu není vjezd povolen, a to ani při vykládaní a nakládaní zavazadel! Auta parkují na
centrálním parkovišti za zděnými budovami 1 a 2 (louka mezi sruby a zděnými budovami).
6. Storno poplatek činí 25% z ceny pobytu zrušením 60 a více dnů před nástupem. 59 a méně dnů před nástupem činí storno
poplatky 50% z ceny pobytu. Při nástupu na rekreaci a předčasném ukončení, je storno 100% s ceny pobytu.
7. Podrobnější ubytovací řád si, prosím, přečtěte v hale RS TESLA. Při hrubém porušení ubytovacího řádu nebo při
opakovaném porušování je možné pobyt zrušit bez náhrady.
8. Objednavatel má povinnost seznámit se s plným zněním ubytovacího řádu v RS TESLA a zároveň má povinnost seznámit
s ním i ostatní osoby, které absolvují rekreaci společně s ním tj. např. členy rodiny, své zaměstnance apod.. Předem si
dovolujeme Vám poděkovat, že tento ubytovací řád dodržujete, zpříjemníte tím pobyt sobě i ostatním.
Na shledání s Vámi se těší

Modrovič Jaroslav s kolektivem

Věrnostní slevy: Při druhé rekreaci u nás je sleva 4%, při třetí 8% a při čtvrté a další 10%. Sleva se uplatňuje na základní
ceny uvedené v ceníku a dle podmínek uvedené v ceníku, a to při nástupu na rekreaci. Tyto věrnostní slevy platí pro všechny
týdenní rekreace v červenci a srpnu. Slevy neplatí pro členy OS KOVO TESLA.

