
Uprostřed nádherné přírody chráněné krajinné oblasti Slavkovského 

lesa, jen 7 km od Karlových Varů, leží místo jako stvořené pro relaxaci. 

Čtyřhvězdičkový wellness hotel, který bezpečně splní i ty nejnáročnější 

představy o komfortním ubytování. S bazénem, několika saunami, 

možností úžasných masáží a moderní restaurací. 

Hotel je přístupný i pro domácí mazlíčky, zvláště pak se psi je možné si 

užít procházky v okolních  lesích. Skýtá se tak možnost vyžití celé 

rodině.

Ubytování

Připraveno je tu pro vás 36 velkoryse pojatých pokojů v moderním, 

lehkém a světlém designu: Standard, Superior, Junior Suite a Queen 

Suite. Vybavené tak, abyste si svůj pobyt u nás užili maximálně 

komfortně. A to i v případě, že k nám přijedete s celou rodinou.
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Hotelová kniha



Wi Fi
Login: golf&spa cihelny
Heslo 4internet4

CHECK-IN/OUT
Check-IN: 14:00; Check-OUT: 11:00;
Pozdější check-out je možný za poplatek

MINIBAR
Můžete si objednat jakékoli položky z minibaru
prostřednictvím QR kódu, který najdete ve svém pokoji

VYBAVENÍ
Župany, ručníky, prostěradla do saun a pantofle najdete
v zelené tašce ve skříni na vašem pokoji

POKOJOVÁ 
SLUŽBA

Pokojová služba je vám plně k dispozici, 
podrobnosti naleznete prostřednictvím 
QR kódu v sekci restaurační služby

TV

Televizi zapnete modrým a červeným tlačítkem 
na ovladači
Modré tlačítko zapíná set-top box,
červené pak televizi samotnou

DĚTI
Dětské postýlky: 0-5 let - zdarma
Přistýlka: 6-12 let - 20 euro/noc; Od 13 let - 50 euro/noc

DOMÁCÍ 
MAZLÍČCI

Psi a kočky: pes - 20 euro/noc, kočka - 15 euro/noc

HOTELOVÝ KLÍČ
Při ztrátě hotelové karty jsme vám nuceni 
účtovat poplatek  ve výši 200 Kč

Máte jiné přání?

Stačí se zeptat, “vše” je předem splněno. 

Služby
hostům
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RESTAURACE
Snídaně: 7:30 - 10:00
Večeře: 18:00 - 21:00

BAR 10:00 - 22:00

SPA ACADEMY
Wellness: 8:00 - 21:00
Sauna: 15:00 - 21:00

THAJSKÉ MASÁŽE
Denně 9:30 - 20:00,
nabídka produktu je na QR kódu 
či info na recepci

Otevírací
doba
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 POŽÁR
Všechny pokoje a společné prostory 
jsou vybaveny hlásiči požáru

Hotel je plně vybaven systémem detekce požáru.
Všichni zaměstnanci jsou vyškolení, aby zvládli jakýkoliv druh 
mimořádné situace

V případě požáru, prosím, využijte schodiště

V pokojích naleznete detektory kouře, 
stejně jako na chodbách

Společné prostory jsou vybaveny požárními alarmy 
a hasicími přístroji

V pokojích vedle dveří naleznete evakuační plán 
s nejbližším východem do přízemí haly.

V případě jakékoliv mimořádné události, prosím, vytočte 99

Bezpečnostní
informace
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