Dit moet u weten:


Bij aankomst op zaterdag kunt u na 15:00 uur de vakantiewoning betrekken. Mocht u na
18:00 uur arriveren, neem dan telefonisch contact op met het sleuteladres (zie voucher).
De sleutelbeheerder spreekt goed Duits.



Op de dag van vertrek dient u de vakantiewoning uiterlijk om 10:00 uur te verlaten.



U dient het huis bij vertrek bezemschoon achter te laten.



Bedlinnen is in het vakantiehuis aanwezig. Bad– en keukenlinnen dient u zelf mee te
nemen.



Iedereen moet zich kunnen legitimeren via een geldig paspoort of een identiteitskaart. Het
paspoort of identiteitskaart moet ook bij de terugreis nog minstens 3 maanden geldig zijn.
Hiermee voorkomt u vertraging bij de grens en problemen tijdens het verblijf in Tsjechië.
Neem altijd legitimatie van iedereen mee als u op pad gaat.



Wij adviseren u uw geld te wisselen in Tsjechië bij de grens of bij een bank, dus niet in
Nederland. Bij de meeste banken zijn geldautomaten.



Wij adviseren u een reis– en annuleringsverzekering af te sluiten.



Heeft u vragen of problemen, neem dan contact met de verhuurder of sleutelbeheerder op.



Huisdieren zijn niet toegestaan.



De huisregels zijn aanwezig in de vakantiewoning.



Het is niet toegestaan om in de vakantiewoning te roken.



Er is WiFi aanwezig.



Let op! In de zomer kunnen er teken zijn. Een tekentang is aanwezig in het huis (EHBO).



In Tsjechië is de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 50 km/h en buiten de buiten
de bebouwde kom 90 km/h. Op snelwegen is de maximumsnelheid 130 km/h.
Veiligheidsgordels zijn ook in Tsjechië verplicht.



Het maximaal toegestane alcoholpromillage is 0,0!



In de winter zijn winterbanden verplicht en men dient in het bezit te zijn van
sneeuwkettingen. Ook in Duitsland zijn winterbanden tijdens de wintermaanden verplicht!



In Tsjechië is op de auto(snel)wegen een tolvignet vereist; verkrijgbaar bij de grotere
grensovergangen, postkantoren en bij de grotere benzinestations.



Het algemene alarmnummer is 112.



Voor bellen naar Nederland draait u 00 31 gevolgd door het netnummer van de stad zonder
de nul aan het begin. Vervolgens kiest u het abonneenummer.



Adres van de Nederlandse ambassade: Praag 6, Gotthardská 6/27, +420 233 015 200

Wij wensen u een prettig verblijf in Chalupa Bergov!

