
Zobrazit fotky

Sdílet Uložit

CELÝ BYT

 6 hostů 6 lůžek 1,5 koupelny

Byt je plně funkčně zařízen. V kuchyni veškeré spotřebice - lednice, mikrovlnná
trouba, myčka nádobí, elektrický sporák.  
Televize, pracka a wi-� také k dispozici.  
Po domluvě lze domluvit úklid.

Napiš hostiteli

Vybavení

Standard: Základy, Topení, Žehlička, Pracovní plocha pro notebook, TV a 5 další |||
Základy, Topení, Žehlička, Pracovní plocha pro notebook, TV a 5 další ||| Základy,
Topení, Žehlička, Pracovní plocha pro notebook, TV a 5 dalších

Další přednosti: Parkování na pozemku v ceně, Hostitel tě přivítá, Lékárnička

Ukázat všech 13 položek vybavení

Uspořádání ložnice

Dostupnost

Prostorný plně zařízený byt 4+1
v Krásném Březně
Ústí nad Labem-Neštěmice Michala

Pokoj 1 Pokoj 2 Společné
prostory

Aktualizováno před 17 dny

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne

2 000 Kč za noc

Termín

Hosté

Zatím ti nebude nic účtováno

 Nahlásit tuto nabídku

Příjezd Odjezd

1 host

Žádost o rezervaci

Přehled  · Hodnocení  · Lokalita  · Hostitel  · Pravidla Sdílet Uložit

https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem~Ne%C5%A1t%C4%9Bmice--%C4%8Cesk%C3%A1-republika
https://www.airbnb.cz/users/show/178567858
https://www.airbnb.cz/?logo=1


Similar listings

Objev ostatní možnosti v Ústí nad Labem-Neštěmice a okolí

Další ubytování v místě Ústí nad Labem-Neštěmice: Domy · Penziony se snídaní · Lofty · Vily · Kondominia

Rekreační pronájmy v Leipzig Rekreační pronájmy v Kiel Wroclaw
Berlín Mnichov Krakow
Münster Mainz Poznaň
Drážďany Lubeck Teplice
Kassel Potsdam Rostock
Praha Dortmund Bonn

Jaroslav
říjen 2018

Náš pobyt byl bohužel v den začátku zrušen, takže nemohu dát hodnocení na
ubytování samotné. Doporučuji se pár dní před začátkem pobytu ujistit (zaslat
zprávu zde přes AirBnB), zda dohodnuté ubytování platí a je možné jej
poskytnout.

S hostitelem Michala
Ústí nad Labem, Česká republika · Členem od: Březen 2018



Index odpovědí: 100%

Rychlost odpovědí: do hodiny

Komunikuj vždy jen přes Airbnb · Aby byla tvá platba chráněna, nikdy nepřeváděj
peníze, ani nekomunikuj mimo webové stránky či aplikaci Airbnb. Zjistit více

Pravidla

Pravidla domu

Nekouřit

Nevhodné pro domácí mazlíčky

Čas příjezdu je flexibilní

Zrušení rezervací

Flexibilní - Zrušení rezervace zdarma na 48 hodin
Poté zruš rezervaci do 24 hodin před příjezdem a získáš plnou �nanční náhradu,
bez servisního poplatku.

listopad 2018 prosinec 2018

Hledat hodnocení

Sousedství

Michala bydlí v Ústí nad Labem-Neštěmice, Ústecký kraj, Česká republika.

Informace o přesném místě je poskytnuta až po potvrzení rezervace.

Data map ©2018 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Veřejná doprava

200 m 

Napiš hostiteli

2 000 Kč za noc

Termín

Hosté

Zatím ti nebude nic účtováno

 Nahlásit tuto nabídku

Příjezd Odjezd

1 host

Žádost o rezervaci

Přehled  · Hodnocení  · Lokalita  · Hostitel  · Pravidla Sdílet Uložit

https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem~Ne%C5%A1t%C4%9Bmice--%C4%8Cesk%C3%A1-republika?type=house
https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem~Ne%C5%A1t%C4%9Bmice--%C4%8Cesk%C3%A1-republika?type=bnb
https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem~Ne%C5%A1t%C4%9Bmice--%C4%8Cesk%C3%A1-republika?type=loft
https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem~Ne%C5%A1t%C4%9Bmice--%C4%8Cesk%C3%A1-republika?type=villa
https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem~Ne%C5%A1t%C4%9Bmice--%C4%8Cesk%C3%A1-republika?type=condominium
https://www.airbnb.cz/s/Leipzig--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Kiel--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Wroclaw--Poland
https://www.airbnb.cz/s/Berlin--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Munich--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Krakow--Poland
https://www.airbnb.cz/s/Munster--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Mainz--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Poznan--Poland
https://www.airbnb.cz/s/Dresden--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Lubeck--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Teplice--Czech-Republic
https://www.airbnb.cz/s/Kassel--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Potsdam--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Rostock--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Prague--Czech-Republic
https://www.airbnb.cz/s/Dortmund--Germany
https://www.airbnb.cz/s/Bonn--Germany
https://www.airbnb.cz/help/article/199
https://www.airbnb.cz/users/show/62233415
https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Ast%C3%AD-nad-Labem~Ne%C5%A1t%C4%9Bmice--%C4%8Cesk%C3%A1-republika
https://www.airbnb.cz/s/%C3%9Asteck%C3%BD-kraj--%C4%8Cesk%C3%A1-republika
https://www.airbnb.cz/s/%C4%8Cesk%C3%A1-republika
https://maps.google.com/maps?ll=50.666316,14.072807&z=14&t=m&hl=cs&gl=CZ&mapclient=apiv3
https://www.airbnb.cz/users/show/178567858

