
Vašich 8 kroků k božskému odpočinku
plnému požitků v Ambrožově dvoře

1. Tyto desky jsou Váš komorník
Jednoduché jako facka – vše, co potřebujete o Vašem pobytu v Ambrožově dvoře 
vědět, tak najdete v těchto deskách.

2. Nezapomeňte svoje klíče
V deskách najdete také klíče od svého appartmentu, od vrat na ulici a také 
dálkový ovladač od vrat.

3. Zkontrolujte si prosím svůj on-line check-in
Jen pro pořádek, který musí být. Odkaz, kde udělat on-line check-in najdete 
v mailu, který jsme Vám posílali před příjezdem.

4. Najděte svůj appartment a hurá ke dveřím
Podle mapky na následující stránce jednoduše najdete svůj appartment. 
Pokud si nejste jistí, který jste si vybrali, tak koukněte na úvodní stránku 
desek, kde je uvedený.

5. Objevte vše, co v Ambrožově dvoře najdete
Dvůr je vskutku velké stavení, proto se nebojte kouknout na mapu tak, 
aby Vám neuteklo žádné zákoutí.

6. Odkryjte všechny zákoutí a požitky
jež skrývá váš appartment
Minibar, vinotéka, a další požitky – vše, co budete i nebudete hledat 
ve svém appatrmentu také najdete tady. Včetně instrukcí, jak co 
používat, zapnout a tak dále.

7. Zjistěte, jaké požitky u nás můžete zažít
Grilovací balíček, snídaně až před dveře, vinná degustace nebo 
třeba vyjížďka na kole? Všechno a mnohem více Vám dokážeme 
nabídnout. Tak mrkněte.

8. A hlavně si to u nás užĳte, tak jak je vám milé...
A nikam se nehoňte – check-out je v půl 11.

Vítejte



Ambrožův dvůr

FARA – PRVNÍ PATRO

FARA – PŘÍZEMÍ

DVŮR

1.  Barokní appartment

2.  Gotický appartment
3.  Románský appartment
4.  Společenská místnost v průjezdu
A. Vchod do budovy fary od kostela
B. Velká vinotéka
C. Čtenářský koutek s vybranými magazíny
D. Odpadkové koše pro tříděný odpad
E. Grilovací náčiní

F. Vchod do budovy fary od kostela
G. Budova staré kovárny
H. Kaple
I. Dětské hřiště
J. Terasa s posezením a grilem I
K. Terasa s posezením a grilem II
L. Odpočinková zóna s lehátky I
M. Vinný sklípek
N. Kolárna

ZAHRADA
O. Schránka na Vaše desky
P. Kamerou hlídané parkovací stání
Q. Odpočinková zóna s lehátky II
R. Hlavní vjezd pro auta
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Gotický appartment číslo 2

Přízemní appartment s dvěma vchody, klenutými stropy, krásným krbem
a dveřmi ložnicemi pro až 5 osob o 95 m2. Ač je jedna z ložnic průchozí, tak není 
nutné ji používat jako "chodbu" a rušit tak Vaše případné přátelé, děti, rodiče ve 
vedlejší ložnici. Můžete využít druhý vchod do Vašeho appartmentu a komfortně 
dojít do Vaší koupelny a kuchyně přes společnou místnost v průjezdu.

Jak zatopit v krbu:
V celém areálů Ambrožova dvora máte k dispozici dostatečné množství dřeva. Vždy použijte připravený podpalovač
a měkké dřevo a až po jeho rozhoření doplňte dřevem tvrdým. Před zažehnutím posunout šoupě spodního přisávání 
vzduchu na maximum směrem do leva. Tím se zajistí přísun kyslíku a oheň se krásně rozhoří. Pozor! Vždy je třeba po 
rozhoření přenastavit šoupě spodního přisávání vzduchu do střední polohy. Díky tomu se krb nepřetopí a nedojde k jeho 
nevratnému poškození prasknutím litiny a k vytavení cínové teplotní pojistky (nachází se ve střední části krbových dvířek
v nápisu BeF Home.
Spodním šoupětem si tak skvěle regulujete intenzitu hoření, a tedy i teplotu.
Při přiložení je nutno nejprve posunout spodní šoupě spodního přisávání vzduchu na maximum směrem do leva. Tím
se zajistí rozhoření ohně a zvýší se tah do komína. Poté mírně pootevřete dvířka na několik centimetrů. Tím se tah do 
komína ještě znásobí a spodině hoření a dým vám takto nevznikne do místnosti. Poté můžete již dvířka pomalu otevřít 
dokořán a přiložit. Pak dvířka opět zajistíte a spodní šoupě opět posuňte do střední, nebo pravé polohy. Do krbu vždy 
přikládejte takové množství, aby byl naplněn max na polovinu své kapacity.

1. Vybavená kuchyně
Včetně mikrovlnky, varná konvice, rozpékače chleba,
nádobí a příborů.
2. Vaše soukromá vinotéka
Plná parádních vín od lokálních vinařů.
Aktuální nabídku a ceník najdete přímo u vinotéky.
3. Kávovar Nespresso
Včetně lahodných kávových kapslí na náš účet.
Nechte si chutnat.
4. Minibar a lednice
Plný těch nejlepších dobrot. Aktuální seznam
a ceník najdete přímo na minibaru.
5. JBL reproduktor
Na který se stačí jednoduše připojit svůj telefon, table
 nebo notebook přes Bluetooth či kabel.
6. Televize s Netflix
Natáhněte se do postele a pusťte si ty největší světové
i domácí trháky díky prémiové platformě Netflix.
7. Vybavená koupelna
Ručníky, pantofle, župany, mýdla, šampóny a fén
– to všechno najdete u svého umyvadla.
8. Krb pro vaše použití
Návod, jak v krbu zatopit najdete níže.

Pamatujte, že Vám ke složení hlavy ve Vašem appertmentu náleží tolik lůžek, kolik máte objednáno. Pokud budete 
chtít lůžka střídat, tak Vám naúčtujeme poplatek za úklid. Takže 400,- za pobyt na extra použité lůžko.

1.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Váš appartm
ent



Vinné degustace, vinotéka a minibar

Vinné degustace

1. Premium
soukromá degustace

Premium privátní degustace 
od vinařství Kolby, Drmola 
nebo Losa s občerstvením
v parádním sklepě, co
by kamenem dohodil
od Ambrožova dvora
– stačí jen vyslovit přání.

2. Lokální
soukromá degustace

Soukromá degustace
od místního vinaře
s občerstvením v parádním 
sklepě, co by kamenem 
dohodil od Ambrožova 
dvora– stačí jen vyslovit 
přání.

Parádní privátní degustace 
od zkušeného vinaře napříč 
světovým vínem dle Vašich 
preferencí. Od Champagne 
až po Španělsko.

Cena se odvíjí dle dohody
a sklady vzorků. Rezervace 
termínu je nutná předem.

Cena je 800 Kč na osobu
a rezervace termínu
je nutná předem.

Cena je 900 Kč na osobu
a rezervace termínu
je nutná předem.

Vaše soukromá vinotéka

3. Soukromá
degustace světových
vín na míru

Na každém appartmentu najdete vinnou lednici plnou pečlivě vybraných lokálních vín. Aktuální 
nabídku a ceník najdete přímo u vinotéky. Pokud nemůžete svou vinnou lednici najít, koukněte
do schématu svého appartmentu na předchozím listu. Účty společně srovnáme na konci
Vašeho pobytu.

Minibar plný dobrot
Co by to bylo za odpočinek bez menších či větších hříchů z minibaru. Vybrali jsme pro vás to nejlepší,
na co jsme narazili. Aktuální nabídku a ceník najdete přímo u minibaru. Pokud nemůžete svůj 
minibar najít, koukněte do schématu svého appartmentu na předchozím listu. Účty společně 
srovnáme na konci Vašeho pobytu.

Ve spolupráci s vinaři z okolí a s odborníky na vinařinu světových 
rozměrů jsme pro Vás připravili 3 varianty vinných degustací.

Vinné degustace,
vinotéka a m

inibar



Snídaňové a piknikové koše, grilovací balíčky

Snídaně čekajíc ráno za dveřmi
Domácí snídaně vytvořená z těch nejlepších lokálních surovin a dobrot.
Královská, tedy sladko - slaná varianta obsahuje čerstvé pečivo, řecký jogurt, med, ovocné 
marmelády, sekané oříšky, sezónní ovoce, farmářské máslo, italské šunky a uzeniny, zrající sýry, 
vejce na tvrdo a sezonní ovoce.
Cena snídaně je 800 Kč. Vystačí pro 2 osoby a bude na Vás čekat ráno za dveřmi Vašeho 
appartmentu.

Piknikový koš pro romantiku na dece
Náš piknikový koš obsahuje vše, co takový piknik vyžaduje − deku k posezení, nádobí od příboru 
až po sklenice na víno a samozřejmě láhev dobrého pití a něco na zub. Piknik si můžete užít buď 
přímo na dvoře, nebo kdekoliv, kam vás nohy zanesou. My ovšem doporučujeme složit deku
na Pouzdřanské stepi s výhledem na celou Pálavu.
Cena piknikového koše je 1200 Kč.

Grilovací balíčky plné gurmánského potěšní
Chcete-li si dopřát večer dopřát vybraných delikates masových i nemasových, máme pro Vás
4 druhy grilovacích balíčků v plném servisu, jež stačí jen plácnout na dvorní gril.
Grilovací balíček od šéfkuchaře z Vi�orio restaurant pro 1 až 2 osoby. Vybírat můžete z balíčku Barbecue 
Sicilia za 740 Kč, Barbecue Exklusive za 1090 Kč, Barbecue Persia za 950 Kč a Barbecue Veggie za 740 Kč.
Dvorní gril a všechno příslušenství je Vám k dispozici spolu s balíčkem, který obsahuje návod
na přípravu, veškeré suroviny, přílohy a omáčky.

BARBECUE PERSIA

Na gril: 
 • vepřová pluma, zázvor, chilli, koriandr, sója (100 g)
 • losos v citronové trávě, limetové listy (100 g)
 • sýr Halloumi, za'atar, rozmarýn, česnek

Přílohy: 
 • grilovaná zelenina
 • asijský salát, pomerančový dressing

Salsy: 
 • Mojo (mango, limeta, červená cibule, koriandr)
 • Hoisin, limeta

BARBECUE SICILIA

Na gril: 
 • krevety marinované v chilli, zázvoru
    a citronové trávě (100 g)
 • steak z tuňáka (100 g) 
 • hovězí rib-eye steak (200 g)

Přílohy: 
 • grilovaná zelenina se sýrem Halloumi
 • kukuřice klas
 • mix listových salátů, balsamico modena dressing
 • rozmarýnové grenaille

Salsy: 
 • sicilská caponata
 • pepřová omáčka
 • hnědé máslo, grapefruit a estragon

GRILL BOX SICILIA

Na gril: 
 • kuře Diavolla, rozmarýn, chilli, česnek, citrón (100 g)
 • chobotnice sous-vide, tymián, olej (100 g)
 • hovězí skirt steak (100 g)

Přílohy: 
 • grenaille, tymián, česnek
 • marinovaná cibule a portobello v balsamicu
 • listový salát, rajče, citronovo-medový dressing

Salsy: 
 • rajčatová Toscana
 • naše BBQ omáčka

BARBECUE VEGGIE

Na gril: 
 • portobello, cacio e pepe máslo (100 g)
 • grilovaná zelenina v papilotě, rajčata, bazalka (100 g)
 • Halloumi, cibulové chutney, balsamico (100 g)

Přílohy: 
 • panzanella salát
 • focaccia na gril
 • brambora pečená v alobalu, petržel a česnekové máslo

Salsy: 
 • cuketové tzatziki
 • sicilská caponata
 • chimichuri

Snídaňové a piknikové 
koše, grilovací balíčky



Kolo, masáže a hlídání dětí

Zážitků plný dvůr

Projížďka na kole, relaxační masáž nebo hlídání dětí?
Dopřejte si - od toho jste přeci tady. Chceme vás tu rozmazlovat, ať si náš dvůr užijete v plné parádě. 
K dispozici Vám tak bude několik zážitků, které si v rámci svého pobytu můžete přiobjednat.

Bicykly v plné parádě
Bicykly a elektrobicykly Vám rádi zapůjčíme. Ze sedla má Pálava své jedinečné kouzlo.
Kolo nebo elektrokolo Vám přistavíme v plné síle a s veškerým příslušenstvím.

Cena za zapůjčení kola včetně přilby a dalšího příslušenství na den je 490 Kč.
U elektrokola pak 900 Kč na den.

Relaxační masáž jako na zavolanou
Jelikož shon dnešních dnů může být velmi unavující, stejně tak jako dny nabité zážitky u nás
ve dvoře, jednou z možností, jak uvolnit mysl i tělo, je jedna z aromatických masáží přímo u Vás
v appartmentu.

Relaxační masáž celého těla – Aromatická masáž trvající 60 minut přímo ve Vašem appartmentu
od naší zkušené masérky. Můžete se těšit na výběr z několika druhů minerálních a bylinných esencí. 
Cena je 1150 Kč na osobu.

Aromatická masáž – Masáž celého těla trvající 90 minut přímo ve Vašem appartmentu od naší 
zkušené masérky. Cena je 850 Kč na osobu.

Hlídání Vašich dětí
Pohlídáme Vaše ratolesti, zatímco si budete vychutnávat slunnou Pálavu a ubytování. Cena je 400 Kč 
za 2 hodiny za jedno dítě. V ceně je samozřejmě i občerstvení. Dětem se budeme věnovat v prostorách 
a v okolí Vašeho ubytování. Další dítě je + 30 Kč.

Chceme vás tu rozmazlovat, ať si náš dvůr užijete v plné parádě. K dispozici tak vám bude několik 
zážitků, které si v rámci svého pobytu můžete přiobjednat.

Kolo, m
asáže
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Ostatní

Služby se vším všudy
TV – Netflix
Tato nepostradatelnost dnešních dnů nesmí chybět ani v našem dvoře. Natáhněte se
a ponořte se do filmové nabídky, na kterou přes všechen shon nemáte doma času dosti. 

Audio systém
Kdo by chtěl vstávat z postele a zapínat… no, zkrátka cokoliv. Ve Vašem appartmentu najdete
JBL audio systém s Bluetooth připojením pro ještě lepší zážitek z Vašeho ubytování.

Magazíny
Pohodlně se usadit a přečíst si novinky ze světa? I na tohle jsme mysleli. Odebíráme pro Vás
ty nejznámější tituly z různých oborů a oblastí. Tak se pusťte do čtení. 

O
statní


