Hišna pravila
Spoštovani gosti,
V želji po čim boljšem počutju v naši brunarici smo za vas pripravili nekaj hišnih pravil, ki ji ob svojem
bivanju morate upoštevati.

Prihodi - odhodi




Prihodi so predvideni po 14:00. Pred prihodom je potrebno vsaj uro prej poklicati na tel. št. +386 41
762 583 (Matej) , saj vas želimo osebno sprejeti v naši hiši.
Kasnejši prihod je potrebno najaviti vsaj dan prej. Bolj zgoden prihod je možen le, če je apartma dan
pred vašim prihodom prazen in se o tem predhodno dogovorimo.
Odhodi so predvideni do 10.00. Kasnejši odhod je možen po predhodnem dogovoru, a le v primeru,
če je apartma prost.

Splošno















V apartmajih je prepovedano kajenje.
Domače živali so dovoljene le ob predhodni potrditvi.
Apartmaji so namenjeni počitku in sprostitvi, zato je po 22. uri potrebno vzdrževati red in mir ter biti
obziren do sosedov.
Apartma je bil pred vašim prihodom popolnoma očiščen, zato vas prosimo, da za boljše počutje
uporabljate copate, ki jih prinesite s seboj oziroma jih dobite na lokaciji.
Apartmaji so polno opremljeni: posteljnina, brisače, kuhinjska posoda, pribor in osnovne potrebščine
za pripravo hrane, kot so kis, olje, sol in poper in osnovne začimbe. Za čiščenje imate na voljo krpo,
gobico ter detergent in krpe za brisanje. Prav tako je na voljo tudi oprema in čistila za čiščenje tal.
Apartmaji so opremljeni z WC papirjem, milom in vrečkami za smeti.
Ogrevanje v objektu je izvedeno s toplotno črpalko in poteka preko talnega gretja(pritličje) in nizko
temperaturnih radiatorjev v nadstropju. Morebitno potrebo po spremembi temperature nam javite na
kontaktno številko in bomo poskrbeli za nastavitev toplotne črpalke.
Zaradi kompleksnosti nastavitev vas prosimo, da sami ne nastavljate toplotne črpalke, saj lahko pride
do težav v delovanju.
Prosimo, da po nepotrebnem ne trošite tople vode in da brisač ne zavržete že po prvi uporabi, ker
želimo biti okolju prijazni.
Voda iz pipe je pitna.
V hiši je na voljo tudi pomivalni stroj s priloženimi tabletami za pomivanje.
Prosimo, da ločeno zbirate odpadke, da bomo okolju čimbolj prijazni. Vrečke z odpadki za
recikliranje(plastika, ipd) prosim odložite ob zabojniku za ostale odpadke, ki se nahaja ob zunanji
enoti toplotne črpalke.
Parkiranje pred hišo je na lastno odgovornost.
V apartmajih je na voljo brezplačen Wifi.

Pravila za smučarje in deskarje na snegu




Pred shranjevanjem smučarske opreme preverite, da je le ta očiščena.
Prosimo, da smučarsko obutev puščate na zanjo predvidenem mestu v tehničnem prostoru objekta.
Prosimo, da smuči oz. smučarske deske odložite v stenske nosilce namenjene smučem v tehničnem
prostoru objekta.

Kontakti
Vzdrževanje, dodatne potrebe


+386 41 762 583 (Matej) ali email: info@brunarica-murka.si

Drugi pomembni kontakti



nujna zdravniška pomoč: tel. št. 112 ali 04 572 71 00
policija: tel. št. 113 ali 04 572 14 18

Drugi podatki in povezave





Turizem Bohinj, www.bohinj.si, info@bohinj.si , tel. 04 574 75 90
Vogel Ski center, www.vogel.si, tel. 04 572 97 12
Smučarska šola Alpinsport, Vogel, izposoja in hramba opreme, tel. 041 832 076, email:
info@alpinsport.si
Aquapark Bohinj, Triglavska cesta 17, Bohinjska Bistrica, tel. 08 200 4080

Restavracije



Tripič, Triglavska cesta 13, Bohinjska Bistrica, tel. 04 828 01 20
Štrud'l, Triglavska cesta 23, Bohinjska Bistrica, tel. 041 541 877

Želimo vam prijetno bivanje !!!

