Tudnivalók
Kedves Vendégeink!
Munkatársaink nevében kívánunk kellemes időtöltést, jó pihenést és zökkenőmentes itt tartózkodást. Ezért kérjük
Önöket, hogy foglalás esetén az alább leírtakat tudomásul venni és betartani szíveskedjenek.
A házi rend a Walzer Étterem és Panzióban tartózkodó valamennyi vendégre vonatkozik.
A házi rend nem ismerete nem mentesít a felelősség alól.
Érkezéstől távozásig





A szobákat az érkezés napján 15 órától lehet elfoglalni.
A szobában csak a bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Látogatók csak a panzió közösségi tereiben
fogadhatók este 22 óráig.
Távozáskor a szobákat ellenőrizzük, az esetleges károkat felszámítjuk.
A szobákat távozás napján 11 óráig kell elhagyni.

Szolgáltatások











Panzió nyitva tartása: 0-24 h
Étterem nyitva tartása (téli időszakban módosulhat): 12-22 h
Kerti medence használata (zártkörű rendezvény esetén módosulhat): 08-21 h
Reggeli: hétfő-szombat: 08-10 h, vasárnap és ünnepnap: 09-10:30 h
A főbejárat előtti területen és a garázs előtt biztonsági okokból parkolni tilos.
A gazdasági bejáratokat, útvonalakat kérjük szabadon hagyni.
A panzió és a kert területére kisállatot behozni tilos.
Díjmentes wi-fi elérhetőséget biztosítunk vendégeinknek közösségi tereinkben.
A panzió területén 18 év alatti vendégek szeszes italt nem fogyaszthatnak.
A szobák felszereltsége: televízió, ventilátor, vízforraló, mini hűtőszekrény, fürdőszoba zuhanyzóval,
törölközők.

Szokások és illemszabályok










Tartsák tiszteletben a többi vendég nyugalmát a nap 24 órájában, különös tekintettel 22 óra után.
Hangoskodással, zörgéssel ne zavarják egymás pihenését.
A szobákban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, kávéfőzőt, vasalót használni tilos.
Berendezési tárgyakat és textíliákat a szobából kivinni szigorúan tilos.
Az ablakokból, erkélyekről kidobálni semmit nem szabad.
Kérjük Kedves Vendégeinket, hogy az étterem teljes területén mellőzzék a strand öltözéket.
Az éttermi eszközöket és ételeket a szobákba nem lehet felvinni.
A nem nálunk rendelt, vásárolt ételek, italok csak a szobában fogyaszthatók.
A játszósarokból a játékok, kellékek nem vihetők ki.
A meghibásodott, vagy sérült berendezési tárgyakat kérjük, azonnal szíveskedjenek jelezni.

Környezettudatosság





Kérjük, csak indokolt esetben igényeljenek tiszta textíliákat.
Kérjük Vendégeinket, hogy amennyiben nem használják a ventilátort, villanyt, televíziót, akkutöltőket,
áramtalanítsák azokat. Figyeljenek, hogy a vizesblokkban minden el legyen zárva.
A szoba elhagyásakor kérjük, hogy a nyílászárókat minden esetben zárni szíveskedjenek.
Épületünkben a papírhulladék (újságpapír) és a pet palack (kupakkal együtt) szelektíven van gyűjtve. Kérjük,
hogy Ön is óvja környezetünket a megfelelő gyűjtő használatával.

Vezetőség

