TURISTIKA NA KONI
DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Stanice
Název: … U Mikuláše ……………………….. ……… … ……………….…
Adresa: …Kroclov 5 , České Budějovice…………………………………………. PSČ…370 01
Okres: …České Budějovice………………………..…… Kraj: …Jihočeský………… ………
Tel.: …724 277 667…………………………………… E-mail... konici.andrea@seznam.cz
www .podkleti.cz……………………………………… Fax……………………………..

Provozovatel
Název / jméno: …ing.Andrlová Milena ……… ……………………………
Adresa: …………Kroclov 5 , České Budějovice ……… PSČ 370 05……………………
Kontakt: …………724 277 667 …………………..…..…………………… ……..
Provoz stanice

 celoroční

 sezónní od…1.5.…………..do…30.9…

 Jazyková znalost…AJ,RJ,NJ………………………………….…………………
 Možnost placení platebními kartami …………………………………………………………..

2) UBYTOVÁNÍ
 Hotel (nejméně 10 pokojů pro hosty, stravování, každodenní úklid, stlaní lůžek)
 Hotel garni (viz. hotel, stravování menšího rozsahu – pouze snídaně)
 Pension (viz. hotel, nejméně 5 pokojů pro hosty, omezenější nabídka služeb )
 Turistická ubytovna (viz. hotel, jednoduché ubytovací zařízení)
 Chatová osada ( chaty, sruby, bungalovy)
 Ubytování v soukromí (viz. hotel, pronájem pokojů v rodinném domě)
Počet pokojů nebo chat: jednolůžkové ……

dvoulůžkové …..….

čtyř a vícelůžkové …..….

třílůžkové …...

počet lůžek celkem……….

Sprchy

Teplá voda

Bezbariérový přístup

Samostatné sociální zařízení

Společné sociální zařízení

Vytápění

Vítáni domácí mazlíčci (pes, kočka,…)
 Možnost stanování – počet míst pro stany
 Stany vlastní – počet míst pro stany ……5……
 Možnost zapůjčení stanů - počet stanů …7……

Počet lůžek …21……

 Spaní pod přístřeškem – počet míst…………
 Spaní venku – počet míst…………………….

3) SLUŽBY POSKYTOVANÉ UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍM:
Stravování:

 není

 ohniště

 snídaně

 polopenze

 plná penze

Vybavení:
 Společenská místnost

 Rádio

 Televize

 Telefon

 Možnost praní, žehlení

 Kurty

 Ping-pong

 Parkoviště

 Úschovna lyží a kol

 Sauna

 Solárium

 Hřiště

 Jiné ……………………………………….
Obchod s potravinami:

 v místě

 vzdálen …3…..….….km

Obchod se smíšeným zbožím:

 v místě

 vzdálen ….10.….…….km

Restaurace:

 v místě

 vzdálena …1….……..km

Občerstvení:

 v místě

 vzdáleno ………….…..km

Bazén:

 v místě

 vzdálen …………….…km

Přírodní koupaliště:

 v místě

vzdáleno……0,5… …km

Rybaření:

 v místě

 vzdáleno ……0,5 … ..km

Lyžování – sjezd:

 v místě

 vzdáleno……………...km

Lyžování – běžky:

 v místě

 vzdáleno ……………..km

Koupání:

 Cykloturistika

 Pěší turistika

 Houbaření

 Zajímavosti okolí: tipy na výlety, návštěvy přírodních a kulturních zajímavostí
krásná příroda,údolí řeky Vltavy,zřícenina hradu Dívčí Kámen
Další tipy……………………………….……………………………………………………….

Případná omezení …voda ze studně,(pumpa),pitná voda balená(ke koupi),suché eventuelně
chemické WC ……………………….……………….…

4) KONĚ
Ustájení venku ( pro koně hostů )

Ustájení uvnitř ( pro koně hostů )

 boxy - počet míst…………………………

 boxy - počet míst……….………

 vazná stání - počet míst………………….

 vazná stání - počet míst………..

 místa k uvázání koní - počet míst………..

 volná stáj - počet míst…..………

 výběh - pevná ohrada - počet výběhů….…….
 výběh – el. ohradník - počet výběhů……3……
 pastvina – pevná ohrada - počet míst……..
 pastvina – el. ohradník - počet skupin koní….……
V místě jsou ustájeni vlastní koně

 počet ………

Krmení v ceně:

 seno

 pastva

 nasečená tráva

Krmení k zakoupení:

 oves

 granule

 jiné jadrné krmivo

Ošetřování koní provádí:

 provozovatel

 jádro

 majitel koně

Služby v místě:
 venkovní jízdárna  krytá jízdárna

 kruhová ohrada

 skokový materiál

 sedlovna

 cvičitel

 průvodce jezdeckou

 sprchování koní

stezkou
 doprava zavazadel  přeprava koní

 zabezpečené odstavení přívěsu

 možnost zapůjčení koní – počet…………….. plemena……………………………………...
Další služby………………………………………………………………………………………
Místní kontakty:

Veterinární lékař ………ano………………………….
Kovář – podkovář …… ano…………………………..
Přeprava koní…………………………………….

Tipy: na konkrétní stezky v okolí (délka tras, náročnost, příp. značení, průjezdnost pro kočár –
bryčku, vzdálenost k dalším stanicím a občerstvení):
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

„Koně hostů i koně vlastníka stáje ustájení ve stanici budou v imunitě proti influenze
dle platného vakcinačního schématu a budou vybaveni platnými zdravotními zkouškami
a veterinárním osvědčením pro přesun v rámci ČR a EU.“
Místo…Kroclov……….. Datum …29.7.2009………..Jméno…ing.Andrlová Milena
Podpis…………………

