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MARTINOVA BOUDA 
Vážení hosté, velmi nás těší, že jste si vybrali náš penzion pro pobyt na horách. 
Věříme, že se Vám bude u nás líbit. Níže zasíláme základní organizační 
informace a Provozní a ubytovací řád. Prosíme o jejich prostudování.  

 
Příjezd a odjezd: 
 
Ubytování na pokoji v den příjezdu:   od 15:00 
Opuštění pokoje v den odjezdu:   do 10:00 
 
Adresa penzionu a fakturační údaje: 
 

Martinova bouda 
Benecko č.p. 50, 512 37 
GPS: 50.6652567N, 15.5504092E 

IČO: 002897776 
Číslo účtu: 4034022003/0800 
info@martinova-bouda.cz 

 
Parkování: 
 
V létě i v zimě přímo u penzionu na vyznačené ploše. 
 
Kontakty: 

 
Zodpovědný vedoucí: Richard Sikora, +420 776 418 800 
Majitelé: Monika a Miroslav Hešnaurovi, +420 777 554 565, +420 607 214 603 
 
Výdej stravy, bar: 
 
Snídaně:  8:00 – 9:00 bufet 
Oběd:  12:00 – 13:00 polévka, hlavní chod – jednotné menu 
Večeře:  18:00-19:00  hlavní chod, polévka nebo moučník  – jednotné menu 

 
Lyžárna a sušárna bot: 

Penzion je vybaven lyžárnou s vysoušečem lyžařských bot. Z tohoto důvodu neumožňujeme 

skladování lyžařského vybavení vč. lyžařských bot na pokoji.  
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Provozní a ubytovací řád: 
 
Klient souhlasem s nabídkou na ubytování či stravování souhlasí s tím, že se 
bude řídit Provozním a ubytovacím řádem. Kompletní Provozní a ubytovací řád 
naleznete na www.martinova-bouda.cz/informace-pro-ubytovane/. Stručný 
výtah z řádu: 
 
1. Klient si pobyt na Martinovce užije, je veselý a rád se vrací. 

2. Klient se řídí pokyny Správce a dodržuje Provozní a ubytovací řád. 

3. Klient po dobu otevření baru a restaurace zde nekonzumuje vlastní alko či 

nealko nápoje a nepojídá vlastní občerstvení. Rádi Vás obsloužíme. 

4. Klient si zkontroluje pokoj, zda je vše v pořádku. Případné vady nahlásí 

Správci a ten je co nejdříve vyřeší. 

5. Klient uhradí škody způsobené jím a jeho dětmi, tchýní, milenkou, .. 

6. Klient se chová ohleduplně a neruší jiné hosty.  

7. Klient nedělá cokoliv, co by mohlo vést k poškození čehokoliv.  

8. Klient nahlásí co nejdříve to, co zničil nebo poškodil on, či jiní. 

9. Zvířata smí na Martinovku jen se souhlasem Správce. 

10. Klient se nepokouší podpálit penzion tím, že uvnitř kouří nebo si hraje 

s ohněm. 

11. Klient nestěhuje nábytek; používá na pokoji jen malé či osobní spotřebiče 

a nic z budovy neodnáší. 

12. Klient se stará o bezpečí své i vlastních věcí, zamyká budovu, pokoj a 

lyžárnu. 

13. Klient nenechává nic cenného v autě. 

14. Místní poplatek je 20 Kč za den pro klienty od 18 let výše. 

15. I při stornu se musí platit: 

a. do 14 dnů před nástupem na ubytování: propadnutí zálohy, 

b. od 13 dnů do 7 dnů od nástupu na ubytování: 50% z celkové výše 

ubytování, 

c. od 6 dnů do dostupu a v případě předčasného ukončení ubytování: 

100% z celkové částky ubytování.  
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