UBYTOVÁNÍ OBJEDNÁVEJTE
NEJ RYCHLEJI TELEFONICKY NA ČÍSLE

602 304 525
NEBO
E-MAILEM NA

motelbystrice@seznam.cz

(e- maily prohlížíme 1x za 24 hod.)
Vítáme Vás na prokliku UBYTOVÁNÍ, který je pravidelně
aktualizován, a kde Vám sdělujeme, co nového na Vás
chystáme a o co starého jste přišli…
V ubytování se stále snažíme v rámci možností zvyšovat
vybavení našich pokojíčků a priorativně se starat o čisté
prostředí našeho motýlku, což považujeme za alfu a omegu
ubytovacích služeb jakékoliv kategorie.
Ve spolupráci s reklamním produktem společnosti Google
s názvem ADWORDS se Vám pokoušíme ve vyhledávacích
sítích představit několik starých i nových směrů, které cílí na
rozličný typ našich klientů.

Motel – tradiční klienty projíždějící po nedaleké státní silnici
mezi Prahou a Českými Budějovicemi vítáme neustálou
připraveností 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, jednoduchostí
a rychlostí provedené služby, kvalitou a dobrou cenou našeho
ubytování.
Ubytování – náhodné i stálé klienty z privátního i firemního
sektoru, kterým rádi poskytneme služby na míru, co do rozsahu
i ceny.
Skupinové a zájmové pobyty – objednávané předem za určitým
zájmovým účelem ať již sportovního, kulturního nebo
společenského charakteru. Vždy rádi vyjdeme vstříc
s pochopením, že každá společnost má své specifické potřeby.
Nedaleký golfový klub a sportovní letiště – vždy tvořilo
významné portfolio našich klientů, kteří si nepotrpí na 5 hvězd,
ale ocení strohou atmosféru bývalé stodoly U Splavu.
Dovolená – no, nemáme tu moře ani velehory a před domem je
rušná křižovatka….ale za domem máme pole ze zlatých klasů
a lesy plné hub….. ten kdo se umí dívat a rozumí našemu
kraji….. co dodat.?
Azyl pro milence – zlý jazykové říkají hodinový hotel…ale to je
jen závist. V každém případě Vám, kterým bůh nadělil větší
dávku od Amora a z pochopitelných důvodů s tím nemůžete na
veřejnost, poskytneme 100% diskrétní zázemí, pohodlnou
postýlku s hezkou koupelnou , schovávačku pro Vaše autíčka

za domem a v neposlední řadě zadní vchod, kde Vás nikdo
nebude očumovat. A stálí hosté vše, včetně platby, vyřídí po
telefonu.
Vám, opravdu vytrvalým děkujeme, že jste to dočetli až sem
a slibujeme, že brzy napíšeme další nové zprávy z našeho
MOTÝLKU téměř na mýtině.
Vážení klienti.
Pište maily,volejte,posílejte (balíčky )náměty, pochvaly a
kritiky
a hlavně nám zachovejte svoji přízeň. Máme Vás rádi
a bez přízně Vašich peněženek se neobejdeme.
S pozdravem Váš Petr Lazárek-hostitel,ubytovatel a majitel
MOTEL RESTAURANTU BYSTŘICE.
TEL. 602 304 525
E-MAIL motelbystrice@seznam.cz

