WELLNESS RÉSZLEGÉNEK HÁZIRENDJE
NYITVATARTÁS:

Minden nap: 8:00 – 20:00
Takarítás: 12:00-13:00
20:00-22:00 között felár ellenében (3.000 Ft / fő/óra)
Panziónk az alábbi wellness szolgáltatásokat kínálja szállóvendégei
részére:
• 35 - 38°C jacuzzi
• 3 - 4 személyes finnszauna /infraszauna
• Gőzkabin
• Napozóterasz
• Wellness törölköző használata /távozáskor a recepción szükséges leadni,
amennyiben ez nem történik meg 5.000 Ft-os díjat számítunk fel/

• Wellness köntös használata /távozáskor a recepción szükséges leadni,
amennyiben ez nem történik meg 15.000 Ft-os díjat számítunk fel/

Kérjük, hogy a wellness részleg használatakor legyen tekintettel az
alábbiakban ismertetett szabályokra:
• A wellness részleg használatához előre egyeztetett időpont szükséges,
megteremtve mindenkinek a privát teret.
• Az első használatkor a kollegák segítenek a gépek szabályszerű
használatának elsajátításában.

• A wellness részleg területén szigorúan tilos a dohányzás és az
ételfogyasztás!
• Italfogyasztás csak abban az esetben lehetséges, ha a helyszínen –
recepción - vásárolják meg az italokat.
• Lázas, fertőző betegek, ittas vagy kábítószer hatása alatt lévő
személyek, valamint bőrbetegségben szenvedők a wellnesst
nem használhatják.
• A szauna és a gőzkabin használata 14 éves kor alatti gyermekeknek nem
megengedett.
• Kérjük kedves vendégeinket, hogy
jacuzziba, szaunába való belépés előtt!
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• A jacuzziba ugrálni tilos.
• A jacuzzi hőmérsékletét állítani szigorúan tilos!
• A csúszásveszély miatt kérjük fokozottan figyeljenek testi
épségük megőrzésére!
• Kérjük vendégeinket, hogy szíveskedjenek a wellness
részleget időben elhagyni az előre egyeztett időpont lejártának
megfelelően.

A wellness szolgáltatásokat vendégeink csak saját
felelősségükre és kockázatukra használhatják, a
balesetekért felelősséget nem vállalunk.
A szolgáltatások (jacuzzi, szauna, gőzkabin) csak
rendeltetésüknek megfelelően használhatók.

A nem megfelelő használatból eredő károk elhárítási költsége
minimum 50.000Ft, amelyet a vendégek kötelesek megtéríteni (a
kártérítési díj tartalmazza a jacuzzi soron kívüli vízcseréjét,
vízszűrő cseréjét, fertőtlenítését, stb. költségeit).
A panzió munkatársai jogosultak a házirendet figyelmen kívül
hagyó, vagy a közrendet, közerkölcsöt sértő vendégeket
rendreutasítani, szükség esetén felkérni a távozásra.
A vendégeink értéktárgyaiért nem vállalunk felelősséget, így
kérjük kedves vendégeinket, hogy zárható szobáikban helyezzék
el azokat!

Kellemes időtöltést kívánunk!

Köszönettel:
OPORTÓ ÉTTEREM ÉS PANZIÓ VEZETŐSÉGE

