
 

 

 



Adresa: 
Hotel & Restaurace Na Rozcestí 
739 12 Čeladná 249 
Česká republika  

Adaptéry a nabíječky: 
Ve všech pokojích jsou nainstalovány evropské zásuvky na 230 V.  Univerzální adaptéry a nabíječky jsou dostupné 
k zapůjčení u personálu hotelu. 

Bankomaty: 
ČSOB: (cca 550m) / Čeladná 643 

Česká spořitelna: (cca 6km) / Frýdlant nad Ostravicí, Elektrárenská 66 

GE Money Bank: (cca 6km) / Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 45 

Komerční banka: (cca 6km) / Frýdlant nad Ostravicí, Jana Trčky 966 

Bezpečnostní pokyny: 
Prosíme o věnování pozornosti následujícím pokynům, které je třeba dodržovat po celou dobu pobytu v hotelu: 

• Při každém odchodu prosím vždy zkontrolujte, že jsou uzavřeny vodovodní kohoutky, zavřená okna,         
ve spínači nezůstala karta od pokoje a v neposlední řadě, že dveře od pokoje jsou řádně uzavřeny. 

• Je striktně zakázáno používat vlastní elektrické přímotopy v hotelových pokojích. 
• Používání otevřeného ohně, kouření cigaret, doutníků, elektronických cigaret a veškerých dalších 

kuřáckých zařízení uvnitř hotelu není povoleno.  
• Hořlavé a výbušné materiály nesmějí být v hotelových pokojích přechovávány ani uschovávány. 
• V případě požáru ihned spusťte požární poplach, na uhašení plamenů můžete použít přenosný hasící 

přístroj, který se nachází na chodbě každého podlaží, informujte personál hotelu a opusťte prostory hotelu. 

Bezpečnostní schránky (trezory): 
Pro úschovu Vašich osobních cenností jsou k dispozici zdarma ve všech pokojích bezpečnostní schránky.  
Pro uschování objemných cenností, prosím kontaktujte personál hotelu. Hotel nenese odpovědnost za majetek 
hostů odložený v prostorách hotelu nebo restaurace. 

Buzení: 
Je možné si individuálně nastavit prostřednictvím přístroje umístěného na nočním stolku v pokoji,   
případně o službu buzení kontaktujte personál hotelu. 

 



Dětská postýlka a přistýlka: 
Dětské postýlky jsou k dispozici na požádání zdarma, za využití přistýlky účtujeme poplatek 600 CZK / noc. 

Dětský koutek a venkovní dětské hřiště: 

V salónku vedle restaurace naleznete dětský koutek i hry pro  děti. U venkovního posezení a terasy je pro děti 
k dispozici dětské hřiště s malým kolotočem, pružinovými houpadly a herní sestavou se skluzavkou. Horní hranice 
věku pro užívání dětského hřiště je 15 let. Vstup dítěte mladšího 3 let na hřiště je povoleno výhradně v doprovodu 
rodičů. 

Hotovost a platební karty: 
V hotelu přijímáme tyto platební/kreditní karty: VISA, Mastercard a Maestro. Platba v hotovosti je možná pouze   
v českých korunách. Neposkytujeme směnárenské služby.   

Hygienické a další potřeby: 
Na vyžádání jsou k dispozici základní hygienické a toaletní potřeby jako např. holení, zubní kartáček, zubní pasta, 
koupací čepice, hřebeny, pilník na nehty, tyčinky do uší, odličovací tampóny, šicí potřeby apod. Kontaktujte 
hotelový personál, také pokud si budete přát další ručníky, přikrývky, polštáře či povlečení. K zapůjčení nabízíme  
i deštníky a pláštěnky.  

Internet: 
Připojení k internetu je zdarma k dispozici ve všech prostorách hotelu i restaurace. WiFi síť se jmenuje 
„NaRozcesti“, k připojení není vyžadováno heslo. V případě nesnází s připojením, prosím kontaktuje personál 
hotelu. 

Karta od pokoje: 
Při příjezdu do hotelu obdržíte kódovanou vstupní kartu. Karta od pokoje se po vstupu musí vložit do kartového 
spínače za vstupními dveřmi pro funkčnost všech elektrických zařízení v pokoji. V případě ztráty hotelové karty 
okamžitě kontaktujte personál hotelu. 

Klimatizace: 
Individuálně ovladatelná klimatizace je k dispozici ve všech pokojích v hotelu. V případě otevírání oken v pokoji,  
klimatizaci prosím nenechávejte zapnutou. Při vytáhnutí karty od pokoje z kartového spínače se klimatizace 
automaticky vypne. 

Kontakt: 
Tel: +420 555 333 924 / E-mail: info@hotelnarozcesti.cz / Web: www.hotelnarozcesti.cz      
V nutném případě volejte +420 731 268 321 nebo +420 737 215 773 případně +420 725 786 563 

Kouření: 
Ve všech vnitřních prostorách hotelu i restaurace není kouření povoleno. V případě porušení zákazu kouření,   
hotel účtuje poplatek ve výši 2 500 CZK. Kouření je možné pouze ve venkovních prostorách hotelu k tomu 
určených. 

mailto:info@hotelnarozcesti.cz
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Odjezd z hotelu: 
V den odjezdu uvolněte pokoj do 12 hodin. V případě pozdního odjezdu, prosím informujte personál hotelu.       
Váš pobyt může být prodloužen pouze v případě aktuální volné kapacity hotelu. Popřípadě Vám rádi uschováme 
zavazadla v prostorách hotelu.  

Parkování: 
Parkování je k dispozici zdarma všem ubytovaným hostům v okolí hotelu. Místa k parkování nejsou hlídaná,  
prosím nenechávejte žádné osobní věci a cennosti ve svých vozidlech. Hotel neodpovídá za případnou škodu   
na zaparkovaných vozidlech ani za odložené věci v nich. 

Prostory pro akce: 
Sál „HALL“ se nachází v 1. patře hotelu a nabízí ideální reprezentativní prostory s denním světlem pro pořádání 
firemních i soukromých akcí. Kapacita sálu o rozloze cca 120m2 (10m2 x 12m2 ) je 67 osob. Přilehlá venkovní 
terasa pro cca 40 osob dále rozšiřuje možnosti jeho využití a nabízí krásné výhledy na okolní Beskydské vrcholy.  

Salónek je umístěný v přízemí vedle restaurace a nabízí možnost uzavřeného prostoru pro různé příležitosti. 
Rozloha salónku činí cca 40,5m2 (4,5m2 x 9m2 ) a v restauračním uspořádání pojme až 34 osob. 

Příjezd do hotelu: 
Příjezd do hotelu je možný po 14 hodině, v případě dřívějšího příjezdu Vám rádi uschováme zavazadla v hotelu.           
Dřívější zpřístupnění pokoje závisí na aktuální obsazenosti hotelu a pokojů den předem. Prosíme, kontaktujte nás 
pokud si přejete pomoci s Vašimi zavazadly.  

Restaurace Na Rozcestí: 
V restauraci Na Rozcestí nabízíme mezinárodní i českou kuchyni v příjemném prostředí s kapacitou 50 míst. 
Vybrat si můžete ze stálého jídelního lístku nebo z aktuálního denního menu. Přilehlá zastřešená terasa poskytuje 
dalších 30 míst a v letních měsících je k dispozici i venkovní posezení s dětským hřištěm o celkové kapacitě 64 
míst.                                                                                                                                                                     

Veškeré informace a aktuální nabídka menu na webové stránce: www.restauracenarozcesti.cz  

PROVOZNÍ DOBA: 

 neděle až čtvrtek: 11:00 – 20:00           
 pátek a sobota:     11:00 – 22:00 

Snídaně: 
Snídaně podáváme každý den od 7:00 do 10:00 v hlavním sále „ HALL“ v prvním patře hotelu, v letních měsících    
i na přilehlé terase. V případě dřívějšího času snídaní Vám rádi připravíme snídaňový balíček, prosím informujte 
nás minimálně den předem.  
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Úklid pokojů:  
Každý den je prováděn standardní úklid pokojů. V případě, že si nepřejete provést úklid pokoje, prosím zavěste    
na kliku z vnější strany dveří visačku „PROSÍM NERUŠIT“. A naopak pokud si přejete pokoj uklidit, zavěste na kliku 
tutéž visačku z druhé strany a textem „PROSÍM UKLIDIT“. Výměna ložního prádla i ručníků se provádí minimálně 
1x týdně, pro častější výměny (i každodenní), prosím kontaktujte personál hotelu. 

Úschovna sportovního vybavení: 
Ubytovaní hosté mohou pro svá kola, lyže nebo golfové hole využít hotelovou úschovnu. Klíče jsou k dispozici   
u hotelového personálu. 

Volný čas a aktivity v okolí: 
Čeladná a její blízké okolí obklopené pohořím Moravskoslezských Beskyd nabízí ideální podmínky a možnosti 
využití volného času. Konkrétní doporučení aktivit a tipů na výlety naleznete na hotelových webových stránkách: 
h#ps://www.hotelnarozces3.cz/volny-cas/ 

Žehlička a žehlící prkno: 
Žehlička s žehlícím prknem je k dispozici na vyžádání, prosím kontaktujte personál hotelu. 
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