
Az apartman házak, illetve a szobák 14:00 óra után foglalhatók el.
A bejelentkezéskor kapott  szobakulcsot, távozáskor a recepción minden esetben vissza
kell adni.
Távozáskor a szobákat és az apartman házakat 10:00 óráig szíveskedjenek elhagyni.
A szobákban, valamint az étteremben is tilos a dohányzás! Kérjük, dohányzó vendégeink
keressék a dohányzásra kijelölt helyeket!
A szobák és a park felszerelési tárgyait azok területéről kivinni tilos!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy károkozás esetén a kár okozója vagy annak törvényes
képviselője köteles a kárt megtéríteni.
A szobákban és az apartman házakban gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni,
otthonról hozott kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket
üzemeltetni tilos!
A szobákba felár ellenében kis testű kutya (15 kg-ig) vagy macska bevihető. Azonban az
étterembe  kisállat nem vihető be.
A kazánhoz kérjük ne nyúljanak!
Ha bármiféle műszaki hibát észlelne, a szolgálatban lévő portásnak szíveskedjék jelezni,
hogy azt minél előbb javítani tudjuk.
Távozáskor a szobákat átnézzük és az esetleges károk okozása esetén, az ebből fakadó
költségeket a vendéggel a helyszínen megtéríttetjük.
A szobából való távozáskor kérjük győződjön meg, hogy klíma, villany lekapcsolva
vannak, illetve a vízcsapok el vannak zárva.
Az átadott szobakulcsok elvesztése esetén a Vendég haladéktalanul köteles szólni a
recepción, illetve az ezzel járó költségeket megtéríteni (ajtó kinyitás, zárcsere stb.)
A büféasztalos reggeli felszolgálása 8:00 és 10:00 óra között történik.
Kérjük, az ételeket az étteremben fogyasszák el! Az étteremből ételt-, italt kivinni tilos!
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kertünkben található tó 3 méter mély, ezért
kérjük gyermekeiket ne hagyják felügyelet nélkül a tó közelében. A kerti tó nem
fürdőzésre kialakított, vendégek számára ilyen célra nem megnyitott. Tilos a tóba
bármit beledobni, belemosni, vagy kutyát fürdetni.
A park jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal
felmondani, ha a vendég nem rendeltetés szerűen használja a rendelkezésére bocsátott
szobát (vagy a park más területeit) illetve nem tartja be a biztonsági előírásokat és a
házirendet.
A pihenőpark területén 24 órás portaszolgálat van, ennek ellenére kérjük, hogy
gépkocsijukban ne hagyjanak értéktárgyat, mert az ott hagyott értékekért a park
vezetősége nem tud felelősséget vállalni.
A park területén hagyott tárgyakért felelősséget nem vállalunk!

Tisztelt Vendégeink! Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban foglaltakat szíveskedjenek
tudomásul venni, illetve betartani.

Ezen intézkedések az Önök és későbbi vendégeink biztonságát és a kellemes itt
tartózkodását szolgálják.
Megértésüket köszönjük!

Kellemes pihenést és jó szórakozást kíván a park vezetősége!

SIPITO PIHENŐPARK
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