Házirend
Felelősségvállalás
A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből származó
károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda
felelősséget nem vállal!

Szállás
Az érkezés napján a szobát vendégeink 16.00 órától foglalhatják el, illetve azokat a kijelentkezés
napján 10:00 óráig kell elhagyni. Ettől egyeztetés alapján tudunk csak eltérni.
Az apartmanok szálláshelyként szolgálnak, hangos, másokat zavaró tevékenység folytatása tilos.
21:00-09:00-ig kérjük ezt fokozottan betartani.
A vendégház területén kizárólag az itt megszálló, regisztrált vendégek tartózkodhatnak, más
vendégeket fogadni szigorúan tilos.

Légkondicionáló használata
Légkondicionáló használata felár ellenében valamennyi apartmanban biztosított. Használata esetén
kérjük az ajtókat, ablakokat zárva tartani. Este 22 és reggel 8 óra között kérjük a légkondicionáló
használatát más vendégek nyugalma érdekében mellőzni.

Berendezési tárgyak használata
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati
tárgyakat, képeket, kérjük, ne vegyék el a helyükről.
Nem megengedett a bútorokat áthelyezni.
A konyhában lévő eszközöket mosogatás után vizesen ne tegyék vissza a szekrénybe.

Takarítás
A vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell, hogy ügyeljenek a
tisztaságra. Hosszabb tartózkodás esetén hetente egyszer a házigazda tiszta ágyneműt húz és 4 nap
után lecseréli a használt törölközőket. A törölközőket benti használatra biztosítjuk, tilos azokat
strandra, fürdőbe vinni.

Szemét elhelyezése
A háztartási szemét gyűjtése a szobában és fürdőszobában található szemetesben lehetséges. Ha
ezek megtelnének az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük, ürítsék ki azt a kapu mellett található nagy
fekete kukába. A szelektív hulladék (papír, fémdobozok, összegyűrt műanyag palackok) gyűjtésére a
nagy sárga kuka szolgál. Az üvegeket kérjük a kukák melletti zsákban elhelyezni szíveskedjenek.
Köszönjük!

Dohányzás
Az épületben és a teraszon dohányozni, valamint füstölőt vagy gyertyát használni tilos.
A dohányzásra kijelölt hely földszinti apartmanoknál a kerti padok környéke, tetőtéri apartmanok
esetében pedig az alsó teraszon kialakított dohányzó hely.

Parkolás
Parkolás kizárólag az udvarban kialakított parkolóhelyen lehetséges, mely 5 személyautónak
biztosított, kérjük az autókat ennek megfelelően elhelyezni és a bejáratot szabadon hagyni.

Háziállatok
A vendégházba semmilyen háziállat nem hozható be.

Kert
Igyekszünk környezetünket mindenki számára vonzóvá tenni, ezért kérjük vendégeinket, hogy az
udvaron labdát ne használjanak.
Kérjük ügyeljenek a növények épségére, és egymást ne zavarják a pihenésben!

Egyéb tudnivalók
Balesetről vagy egyéb rendkívüli eseményről a szálláadót azonnal tájékoztatni kell.
A szállásról kizárható az a személy, aki bűncselekményt vagy szándékos rongálást követ el, saját vagy
más testi épségét veszélyezteti vagy más, pihenni vágyó vendégek nyugalmát zavarja.
Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül
tönkremegy, vagy meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly
károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a szállásadónak haladéktalanul jelezni a
házigazdának.

Köszönjük együttműködésüket és megértésüket.
Kellemes pihenést kívánunk!

