
 

Hotel U Malého Vítka 
HUCON spol. s r.o., IČO: 49688979 

Radniční 27, 381 01 Český Krumlov, Česká republika 
 
Pevná linka:           + 420 380 711 925 
E-mail:                   info@vitelhotel.cz 

Web:                      http://www.vitekhotel.cz 

 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE: 
 
Provozní doba recepce: 08:00 hod. – 19:00 hod. 
 
V případě pozdního příjezdu nás prosím kontaktujte předem na níže uvedené kontakty. 
- E-mail:  info@vitekhotel.cz 
- Pevná linka: 380 711 925 
Poplatek za neohlášený pozdní Check-In: 550,-Kč 
 
Check-In: 14:00 hod. – 18:00 hod. 
Check-Out: do 11:00 hod. 
Čas snídaní: 08:00 hod. – 10:30 hod. 
Prosím informujte nás o odjezdu před časem snídaní, nabízíme balíček na cestu. 
 
Způsob platby:  hotově, nebo platební kartou – na recepci v den příjezdu 

(Rezervace s virtuální kartou a rezervace s nevratnou cenou jsou 
předplaceny. Částka v hodnotě ceny ubytování je stržena z karty vždy v den 
provedení rezervace.)  V případě FKSP, či úhrady firmou, převodem na 
bankovní účet nás prosím kontaktujte pro podrobnosti. 

 
(Snídaně, DPH a místní poplatky jsou zahrnuty v ceně ubytování.) 
(Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou se sprchovým koutem, pokoje superior mají navíc vanu 
v prostoru pokoje.) 

 
Standardním postupem je před-autorizace transakce částky v hodnotě ceny za první noc, pro 
kontrolu platnosti kreditní karty. Jakmile se karta ukáže jako platná, předběžná autorizace je 
stornována, bez poplatku. (Přijímáme většinu druhů kreditních karet.) 
 

 
Hotel je situován v pěší zóně ve 3 historických budovách v centru starého města, a to v jedné z 

nejstarších ulic města- Radniční ulici. Nachází se 7 minut chůze od zámku a ani ne minutu od náměstí 
Svornosti. 

Hotel není vybaven výtahem a klimatizací, a proto nám, prosím, dejte vědět o potřebě umístnění 
Vašeho pokoje v nižších patrech již při rezervování Vašeho pobytu. S ohledem na vyšší věk a zdravotní 
problémy. Chápejte prosím, že v sezoně je pak velmi těžké, či nemožné, pokoje prohodit až v den 
Vašeho příjezdu. 

Interiéry hotelu jsou striktně nekuřácké, kromě terasy, která je kuřákům vždy k dispozici. Kouření 
z okna pokoje je chápáno jako kouření uvnitř budovy a bude mít za následek vysoký poplatek účtovaný 
hostovi. 
 

V CENTRU MĚSTA JE VYMEZENA PĚŠÍ ZÓNA, DO KTERÉ JE VJEZD POVOLEN POUZE  
S POVOLENÍM MĚSTSKÉHO ÚŘADU A S ČASOVÝM OMEZENÍM! HOTEL NEZODPOVÍDÁ ZA 
HOSTA, KTERÝ PORUŠIL TUTO VYHLÁŠKU A BYL POKUTOVÁN! 
 

Osoby prokazatelně ubytované v ubytovacím zařízení v pěší zóně: 
• Vjezd pouze v době od 15:00 do 10:30 hod. na základě jednorázové povolenky k vjezdu do 
pěší zóny. 



• Cena povolenky je 100,-Kč/max 24 hod., povolenky vydává Městská policie Český Krumlov. 
(Náš hotel tyto jednorázové povolenky poskytuje za cenu 100,-Kč.) 
• Mimo stanovený čas (15:00 do 10:30 hod.) je pro přepravu osob nebo zavazadel možné využít 
místních taxi služeb. 
• Povolenka neslouží jako parkovací lístek, ale pouze k přepravě osob a zavazadel k hotelu, 
nebo z hotelu. 
 

 
Máte-li nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit. 
 
Děkujeme Vám za pochopení a těšíme na Vaši návštěvu! 
 
S pozdravem, 
Recepce 

http://www.ckrumlov.info/php/katalog/kpr/sestava_tsluzby.php?&lang=en#a4-11-0

