TÁJÉKOZTATÓ
FONTOS TUDNIVALÓKRÓL

Beköltözés és elutazás
Beköltözés az érkezés napján legkorábban 15:00 órától lehetséges.
A kiköltözést az elutazás napján legkésőbb 11:00 óráig kérjük megtenni. Amennyiben az
elutazás napján a szoba elhagyása 11:00 óráig nem történik meg, 10.000 Ft felárat terhelünk
a szobaszámlára.

Napi takarítás
Napi takarítást 10:00 és 15:00 óra között végzik a szobalányok. A „Kérem, ne zavarjanak!”
tábla kint létekor, illetve külön kérés esetén nem kerül sor a takarításra. A napi takarítás
keretében a következő feladatok kerülnek elvégzésre: beágyazás, szemetesek ürítése,
fürdőszoba fertőtlenítése, kádkilépő cseréje, törölköző és köntös cseréje - amennyiben azok
elhasználódtak és ezt a földre dobva jelzik a szobalánynak.

Dohányzás
A nemdohányzók védelméről szóló törvény szigorítása alapján minden zárt légterű helyen
tilos a dohányzás. A szabályozás értelmében 2012. január 1-jétől a szálloda összes szobája
nemdohányzó minősítést kapott. Dohányozni kizárólag csak szabad téren, a kijelölt helyeken
lehet.
A dohányzási tilalom megszegéséért 5.000 Ft/éj kártérítés fizetendő, mely a textíliák,
szőnyegek mosatásának, tisztíttatásának költsége.

Kedvezményes ajánlataink az elutazás napjára
Hosszabbítsák meg itt tartózkodásukat, hogy az elutazás napja is pihenéssel teljen!
Használják wellness szolgáltatásainkat Fürdőházunkban, fogyasszanak el egy kiadós ebédet,
pihenjenek szobájukban.
1. Wellness részlegek használata 11:00-13:00 óra között
felnőtt 1.000 Ft/fő, gyerek 500 Ft/fő, 6 év alatt ingyenes
2. Wellness részlegek használata 11:00 órától estig (nyitva tartás végéig)
felnőtt 1.500 Ft/fő, gyerek 1.000 Ft/fő, 6 év alatt ingyenes
3. Wellness részlegek használata ebéddel egybekötve
felnőtt 4.000 Ft/fő, gyerek 2.300 Ft/fő, 6 év alatt 800 Ft/fő (csak az ebéd költsége)
4. Wellness részlegek használata ebéddel és szobahasználattal
felnőtt 7.000 Ft/fő, gyerek 4.000 Ft/fő, 6 év alatt 800 Ft/fő (csak az ebéd költsége)

A szobaár tartalmazza a medencék, pezsgőfürdők, a finn szauna, az infrakabin, a
gőzkabin és a fitness terem korlátlan használatát.
Fürdőköpenyeket a szobákban találnak, amennyiben a fürdőházban is szeretnék
ezeket használni, szíveskedjenek magukkal vinni. A Fürdőház wellness recepcióján
csak törölközőket és a szaunázáshoz szükséges lepedőt tudunk biztosítani.

TÁJÉKOZTATÓ
A WELLNESS SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATBAN
Amennyiben az Ön által megrendelt kezelést a választott időpont előtt legalább 3 órával
nem mondja le, a kezelés értékének 50%-át, amennyiben nem jelenik meg a kért kezelésen,
a kezelés értékének 100%-át a szobaszámlájára terheljük.

