
VÍTEJTE V NAŠEM DRUHÉM DOMOVĚ 
 

VAŠE BÁJEČNÁ DOVOLENÁ ZAČÍNÁ V 1 000 METRECH NAD MOŘEM  

www.apartment-andrea.com 
Bachwinkl 34 | 5761 Maria Alm Hintermoos | Austria 
E: andrea.skiamade@gmail.com   | M: +420 606 073 705 
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Jak se dostat do Hochkönig oblasti  

Jak vyzvednout klíče od apartmánu 

Jak přijet k apartmánovému domu 

Jak se ubytovat 

Jak se rychle zorientovat 

Jak se dozvědět více o vybavení 

Jak na Internet & wellness  

Co dalšího je k dispozici 

www.apartment-andrea.com  | Hochkönig region v Rakousku 

Jak se odhlásit & jak vyhodit odpadky 

Užijte si váš pobyt 

TIP 
Nezapomeňte si vzít domácí 

obuv do apartmánového 

domu a k bazénu! 



3 
www.apartment-andrea.com  | Hochkönig region v Rakousku 

JAK SE DOSTAT DO HOCHKÖNIG OBLASTI 

Pokud používáte navigaci ve smartphonu, otevřete si Google mapy. 
Nejrychlejší cestou pro zadání cesty je proklik z našich webových stránek 
www.apartment-andrea.com   
 
 
München - Inzell/ Siegsdorf 
 

Z dálnice A8 odbočte před Salzburgem, 

směr Inzell/Siegsdorf  a pokračujte  na 

Inzell. Pak pokračujte přes Lofer do 

městečka Saalfelden. Na prvním 

kruhovém objezdu  jeďte směrem na 

Maria Alm. 

JAK NA TO 

Salzburg - Bischoffshofen 
 

Ze Salcburku pokračujte po dálnici 

A10 do Bischoffshofenu, pak směrem 

na St. Johann, pokračujte přes Zell am 

See do Saafelden. Na prvním 

kruhovém objezdu odbočit vpravo na 

Maria Alm.   

https://goo.gl/maps/bSZtsj7E75B2
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JAK VYZVEDNOUT KLÍČE 
Klíče od apartmánu vám budou předány osobně. V den vašeho příjezdu, 
ideálně jednu hodinu před přijezdem do Maria-Alm, prosím, zavolejte paní 
Barbaře (+420 723 073 306). Barbara hovoří česky, německy a anglicky.  
 
Barbara bydlí ve vesničce Hintertal – Hotel Alpina (Kreidenbachweg 6, 
5761 Hinterthal),  která se nachází 5 km od apartmánu Andrea. Prosím 
potvrďte si s paní Barbarou telefonicky převzetí klíčů a vyzvedněte je na 
adrese Hotelu Alpina.   
 
Převezměte si univerzální klíč, kterým budete moci otevřít hlavní vstupní 
dveře u apartmánového domu, postranní vchod z parkoviště a také 
samotný apartmán. Z toho důvodu je třeba mít na paměti, že v případě 
ztráty musíte uhradit škodu za ztracené klíče a to ve výši 50 €. Pokud by se 
klíče ztratily, prosím, neprodleně kontaktujte paní Barbaru.  
 
Pokoj bude připravený v den příjezdu a to od 16 hodin. Pokud přijedete 
později, například po 20 hodině večer, prosím kontaktujte paní Barbaru 
telefonicky a to co nejdříve. Dohodněte se na podmínkách předání klíčů.  
 
V případě jakýchkoli dotazů, problémů, vzniklých škod, nebo chybějících 
věcí v apartmánu – prosím okamžitě kontaktujte paní Barbaru. Pokud 
nenahlásíte škody, které se staly ještě před vaším příjezdem, nebude 
bohužel brán ohled na skutečnost, že byly způsobeny někým jiným. 
 
 
 

JAK NA TO 

https://www.hochkoenig.at/en/winter-holiday-salzburg/ski.html
https://goo.gl/maps/bSZtsj7E75B2
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HINTERMOOS  - BACHWINKL 34 

K apartmánovému domu přijedete po cestě, která vede vedle spodní části 

lanovky Hintermoos a dále pokračuje po silnici do kopce nahoru. Detailní 

popis cesty včetně fotografií naleznete na našich webových stránkách. 
 

Pokud chcete nejprve vyložit všechny věci z vašeho auta, přijeďte přímo        

k hlavnímu vchodu, který se nachází nad parkovištěm. Až vyložíte všechny 

věci, je třeba vaše auto zaparkovat na hlavním parkovišti před domem. 

Parkování není zpoplatněno po celou dobu vašeho pobytu.  

www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

JAK SE DOSTAT K DOMU 

JAK NA TO 
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Hlavní vstup do apartmánového domu je vyobrazen na prvním obrázku. 

Zde můžete zaparkovat a vyložit vaše zavazadla. Doporučujeme použít 

připravené vozíky, které jsou k dispozici na recepci. Vozík je přizpůsoben 

tomu, aby se vešel do výtahu.  Výtahem se dostanete do patra T, kde se 

apartmán Andrea (TOP 13) nachází. Jakmile vystoupíte z výtahu, vydejte 

se chodbou vlevo. Na konci chodby naleznete vstup do apartmánu.   
 

Prosím nezapomeňte vrátit zpět vozík na recepci a přeparkovat vaše auto 

na hlavní parkovací stání. Klíče jsou univerzální a umožňují otevření jak 

hlavních, tak i postranních dveří apartmánového domu. Pokud budete 

vaše auto parkovat na hlavním parkovišti, nezapomeňte si klíče vzít s 

sebou a otevřete si tak postranní vchod od parkoviště.  

www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

JAK SE RYCHLE UBYTOVAT 

JAK NA TO 



7 

Vítejte v našem druhém domově!    

Apartmán Andrea se skládá z těchto místností: 

- Vstupní chodba 

- Koupelna s toaletou 

- Kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem 

- Ložnice s lůžky pro šest osob a úložným prostorem  

- Terasa s posezením a dokonalým výhledem na hory   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Po otevření dveří a vstupu do chodby si rozsviťte světlo vypínačem umístěným 

na levé stěně. Pokud vypínač podržíte, tak se intenzita světla nastavuje podle 

vašeho uvážení. Vypínače s touto funkcí naleznete také v ložnici i u 

kuchyňského koutu. V ložnici i v obývacím pokoji  se nachází venkovní žaluzie, 

které se ovládají na dveřích.  

V chodbě jsou po pravé straně poličky, kde si můžete odložit vaše bundy a 

kabáty. V menší bílé skříňce naleznete vysavač, kbelík a hadr a to pro případ, 

že budete potřebovat něco rychle vytřít nebo vysát. Jinak finální úklid je 

zahrnut v ceně ubytování. 

 
www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

JAK SE RYCHLE UBYTOVAT 

JAK NA TO 
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V obývacím pokoji a v ložnici je centrální vytápění. Teplotu si můžete 

nastavit v každém pokoji jinou a to přímo na ovládacích panelech. 

Nastavení je velmi jednoduché – otočíte tlačítkem na příslušnou teplotu a 

tlačítko stisknete. Ovládací panel aktivuje topné hlavice, které se nastaví 

během 5 minut. Níže na obrázku vidíte, že pokud jste nastavili vytápění, 

tak hlavice svítí modře. Druhý obrázek ukazuje hlavice ve vypnutém stavu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V obou místnostech (obývací pokoj a ložnice) jsou také umístěny vyhřívací 

panely. Zatím nejsou připojeny a z tohoto důvodu nefungují. Připravíme je 

pro jarní sezónu 2020. Prosím buďte opatrní na panel v obývacím pokoji. 

Je skleněný a v případě nárazu by mohlo dojít k jeho rozbití. 

 

 

 

 

 

V koupelně si nastavte topení podle vašich požadavků 

a to přímo na topném žebříku. 

  

www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

JAK OVLÁDAT TOPENÍ 

JAK NA TO 
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Koupelna je navržena v moderním a jednoduchém designu. Obsahuje 

umyvadlo s velkým zrcadlem a LED osvětlením, toaletu a sprchový 

kout. Topení v koupelně je zajištěno klasickým topným žebříkem, kde si 

nastavíte intenzitu vytápění přímo. 
 

Prosíme vás o opatrnost při sprchování. Sprchový kout je otevřený a 

mohlo by dojít k tomu, že voda ze sprchového koutu začne vytékat.   
 

Pro zahájení vašeho pobytu budete mít k dispozici sadu toaletního 

papíru a mýdlo. Ručníky budou připravené na postelích.  

9 www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

KOUPELNA  S TOALETOU 

JAK NA TO … 
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Kuchyň je navržena tak, aby splňovala všechny potřeby pro přípravu a 

vaření jídla. Ve skříňkách jsou uloženy pánvičky, hrnce, talíře, misky, 

hrníčky, sklenice a skleničky na víno, ale také příbory a další pomůcky 

potřebné pro vaření.   

K dispozici budete mít následující spotřebiče: lednička s menším 

mrazákem, toustovač, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, 

elektrickou trouba s varnou deskou a myčka nádobí. Pro přípravu kávy 

můžete použít kapslový kávovar  Tchibo (Cafissimo mini). Nezapomeňte 

si s sebou vzít kapsle.  

V Rakousku se klade velký důraz na třídění odpadu. V rámci vašeho 

pobytu jste zodpovědní za odnos a třídění všech vašich odpadků. 

Prosím čtěte dále podrobné instrukce - jak třídit odpad a kde ho vyhodit.  
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KUCHYŇ S JÍDELNÍM KOUTEM 

JAK NA TO 
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Sedací souprava je umístěna tak, abyste si maximálně užili výhled na 

horský masiv a zároveň vaše posezení bylo příjemné a pohodlné.  

Sedací souprava je navíc opatřena elektrickým ovládáním sedací části.  

V této části apartmánu si také můžete užít sledování LCD televize 

Samsung s velkou obrazovkou. Televizní programy jsou dostupné přes 

kabelovou televizi a nebo satelit. Uvědomujeme si, že správnou 

atmosféru a odpočinek dokáže navodit poslech hudby. Díky kompaktní 

Hi-Fi stereo věži značky Pioneer  a ve stropě zabudované kvalitní 

reprosoustavě můžete poslouchat internetové rádio, hudbu z CD, USB 

nebo streamovat hudbu z vašeho chytrého telefonu  či internetových 

služeb Spotify, TIDAL nebo Deezer.  Pokud připojíte váš chytrý telefon 

přes USB, můžete začít přehrávat hudbu okamžitě.  
 

Prosíme, abyste respektovali noční klid v domě, který je časově vymezen 

mezi 20:00– 7:00 hodinou. 

11 www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

OBÝVACÍ POKOJ 

JAK NA TO … 
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V ložnici jsou pro vás připraveny postele z masivního dřeva s kvalitními 

matracemi pro váš příjemný a klidný spánek. Najdete zde manželskou postel a 

patrovou postel, kde jsou celkem dvě plnohodnotná lůžka s dřevěnými rošty a 

jedno velké lůžko. Pro vstup do horního patra patrové postele využijte dřevěné 

schody umístěné vedle postele.  Prosím upozorněte děti, aby z postelí neskákaly. 
 

Pokud máte zájem místnost rozdělit na dvě části, můžete použít posuvné dveře. 

Pro uložení vašich věci jsou k dispozici dvě velké skříně. V jedné z nich naleznete 

uložené polštáře pro venkovní posezení. Pokud je použijete, prosíme, 

nezapomeňte je vždy vrátit zpět do skříní.  

12 www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

LOŽNICE A ÚLOŽNÝ PROSTOR 

JAK NA TO … 
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Za hezkého počasí se můžete každé ráno kochat pohledem na 

horský masiv Hochkönig.  

 

Je přísně zakázáno kouřit uvnitř apartmánu. Můžete kouřit na 

terase  za zvýšené opatrnosti. Popel, prosím, odklepávejte do 

popelníku.  

13 www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

TERASA 

JAK NA TO … 
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Pro bezplatné připojení k internetu následujte tyto instrukce: 

1. Najděte Wi-Fi přístupový bod se jménem: HM13 

2. Použijte přihlašovací údaje uvedené níže. Pro jedno zařízení je 

určen vždy jeden Login. Celkem se mohou připojit až čtyři 

zařízení najednou.  

 Login: Andrea1 |Andrea2 | Andrea3 | Andrea4 

 Password: 2019apt13 

14 www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

INTERNET  

JAK NA TO … 

WELLNESS 

JAK NA TO … 

Po náročném dni si můžete odpočinout ve vnitřním bazénu, který 

naleznete na stejném patře jako apartmán Andrea. Bazén má 

velikost 8.5 x 12.5 metrů a teplota vody je kolem 28 stupňů. 

Bazén je zdarma a je otevřený každý den od 08:00 to 20:00. 

Masážní trysky jsou k dispozici u vstupních schodů do bazénu.    



15 

Místnost pro uložení lyží je k dispozici v prvním patře (Floor 1). Po 

dohodě se správcem domu je možné v této místnosti také uložit v létě 

jízdní kola. 

 

V apartmánovém domě je také k dispozici  stolní tenis . Najdete ho v 

prostorách hned vedle bazénu. Pokud vás je víc, určitě si 

nezapomeňte vzít s sebou míček a pálky.   

 

V domě se ve třetím patře nachází pračka a sušička. Praní a sušení 

prádla je zpoplatněno a cena se pohybuje od 1.5€ až po 4€. Je třeba 

mít připravené drobné. Přístroj akceptuje pouze 0.50 centů.  

15 www.apartment-andrea.com  | Hochkönig Region v Rakousku 

CO DALŠÍHO JE K DISPOZICI 

JAK NA TO … 
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Je potřeba být připraven v den odjezdu odevzdat klíče nejpozději 

do 10 hodin dopoledne.  Pokud máte důvody pro pozdější odjezd, 

prosím, dejte nám při rezervaci vědět. Podmínky musí být předem 

dohodnuty. 
 

Před odjezdem prosím zkontrolujte, aby byl apartmán ve stavu v 

jakém byl při vašem příjezdu. Použijte seznam (check list), který 

vám pomůže na nic nezapomenout. Úklid apartmánu, včetně 

vyprání povlečení a ručníků již máte uhrazen v ceně. Nicméně jste 

zodpovědni za odvoz a třídění veškerého vašeho odpadu.  

Paní Barbara vám při příjezdu dá instrukce, jak odevzdat klíče. 

Jakéko-li vzniklé škody, závady nebo nejasnosti, prosím  okamžitě 

nahlašte paní Barbaře. Je dobré si také udělat fotografii jako důkaz. 
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ODJEZD A CHECK-OUT 

JAK NA TO … 

TŘÍDĚNÍ ODPADU 

JAK NA TO … 

Popelnice jsou umístěny u hlavního vchodu do domu.  Zde může 

vyhodit následující odpadky: 

A] Netříděný odpad a plasty   

 
 

C] Plechovky, sklo a papír  – musíte odvézt tyto odpadky k základní 

stanici lanovky Hintermoos. Pokyny jsou na hlavní recepci domu. 
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SEZNAM PRO ODJEZD (CHECK-OUT) 

JAK NA TO … 

VYPNĚTE všechny elektrické spotřebiče, včetně ledničky. 

ODPOJTE rychlovarnou konvici.  
 

Vypněte topení  a to jak v obývacím pokoji, tak i v ložnici .  

NASTAVTE termostat na 16 stupňů Celsia. Vypněte topení v 

koupelně a nastavte termostat na hodnotu 0.  

1 

 

UKLIĎTE čisté nádobí do skříněk a poliček.  

Použité nádobí uložte do myčky. Vložte tabletu a myčku zapněte.  

Postaráme se o úklid umytého nádobí.  
 

Pokud jste použili kávovar, VYHOĎTE použité kapsle do koše.  

2 

 

ODVEZTE si všechny vaše potraviny, oblečení, kabely pro 

dobíjení telefonů apod. 

 

ZKONTROLUJTE všechny zásuvky, skříně a ověřte si, že jste 

nic nezapomněli.  

3 

 

VRAŤTE vybavení apartmánu do původního stavu. 

 

ULOŽTE polštáře pro venkovní sezení do skříní v ložnici. 

 

NAHLAŠTE okamžitě nejasnosti nebo škody. 

4 

 

ROZTŘIĎTE a ODNESTE všechny vaše odpadky. 
 

ZKONTROLUJTE, že je ve všech místnostech zhasnuto. 
 

Klíče ODEVZDEJTE podle pokynů.  
 

5 
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PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ POBYT 
 

& 
 

TĚŠÍME SE NA VAŠE HODNOCENÍ 
 
 
 

Jana & Jan Kučerovi 
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