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VÍŘIVKA: Kayak Beach Bar 

 

Provozní řád a rezervační podmínky 

Jak rezervovat vířivku? 

Přes rezervační on-line systém na www.kayakbeachbar.cz, kde vidíte zda je místo volné v daný čas i 

den. Nebo osobně na kontaktním telefonním čísle. 
 
Maximální možná obsazenost vířivého sudu je 6 osob. Čistý čas pobytu ve vířivém sudu je vždy o 10 

minut kratší než vámi rezervovaný čas. Tento čas slouží k úklidu a přípravě sudu na další pronájem a 
na převléknutí. Rezervace je možná min. 4 hod. před rezervací, avšak nejlépe 1 den dopředu. 

Po potvrzení Vaší rezervace Vám bude vířivka blokovaná max. 15min. po zahájení rezervované doby, 
v případě nedodržení termínu a časového limitu bude Vaše rezervace stornována bez nároku na 

náhradu.  
V případě zrušení rezervace více než 12 hodin Vám bude částka vrácena na účet Kayak Beach Baru ve 
formě kreditu. Při zrušení rezervace méně než 12 hodin vám bude účtován 100% stornopoplatek. 

 
Návštěvní řád vířivého sudu:  

 

• Před vstupem do sudu se důkladně umyjte mýdlem a osprchujte 

• Není dovoleno vstupovat s žádnými oleji či jinými olejovými krémy a přípravky. 

• Maximální kapacita je 6 osob. 

• Doporučená teplota je 35°až 38°C. 

• Osobám mladším 18-ti let není vstup povolen bez dospělého dozoru. 

• S sebou vezměte pouze osušku a prostěradlo (pantofle). 

• Uvnitř sudu nepoužívejte skleněné či jiné předměty, které by mohli zapadnout do vody a následně 
se vcucnout do filtrace. 

• S dekoracemi a jinými předměty nepotřebnými k relaxaci nijak nemanipulujte a svíčky nezapalujte. 

• Neucpávejte žádné otvory v sudu. 

• V sudu je přísně zakázáno provozovat sexuální hrátky a nekonzumovat omamné látky. 

• Vlastní konzumace pokrmů a nápojů je zakázána. 

• Se sudem nijak nemanipulujte, stejně tak ani s jeho termo-krytím. 
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