Házirend
Az apartmanházban, csak azok a vendégek tartózkodhatnak, akik a
házirendben írtakat magukra, és hozzátartozóikra nézve kötelezően
elfogadják és betartják!
Felelősségvállalás
A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend
megszegéséből származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak.
A vendégek vagyontárgyaiért a szállásadó felelősséget nem vállal.
Lemondási feltételek
A foglalás megerősítéséhez foglalót kérünk. A teljes foglalási díj és a foglaló
különbözetét az érkezés napján egy összegben köteles a vendég kifizetni.
A lefoglalt időpontnál korábbi távozás esetén a szállásdíjat nem áll módunkban
sem részben, sem egészében visszatéríteni.
Lemondás esetén a foglalót nem áll módunkban visszafizetni!
Szállás
Az érkezés napján, a szállást a vendégeink 14.00 órától foglalhatják el.
Kijelentkezés napján a szállást 10:00 óráig el kell hagyni.
Kérjük Önöket, az éjszakai csend betartására, 22:00 órától 8:00 óráig.
Továbbá megkérnénk vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne
fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be.
Dohányzás
Az épületben dohányozni, ideértve az elektromos cigarettát is, szigorúan Tilos!
Az épületben füstölőt használni szintén Tilos!
A kijelölt dohányzóhely a kertben található, kérjük a hamutartót használni!
Berendezési tárgyak használata
Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát!
A benti berendezési, és használati tárgyakat, kérjük ne vigyék ki a
vendégházból!

Kerti Bográcsozás grillezés
• Grillfaszénen és papíron, kívül más anyagok, pl.: műanyag, gumi,
háztartási szemét, égetése SZIGORÚAN TILOS!
A Grillezőt mindenki rendben és tisztán hagyja maga után!
Grillrácsot, és minden sütéshez használt eszközt elmosni, faszenet a
kihűlése után szemetesbe kiüríteni kérem .
Takarítás
Az apartmant, a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguk kell
ügyeljenek a tisztaságra. Ehhez minden eszköz biztosítva van a házban.
(seprű,lapát, felmosó szett)
Hulladékgyűjtés
A településen szelektív hulladékgyűjtés zajlik. Kérjük, az alábbi csoportokba
tartozó hulladékot külön gyűjteni.
• bio hulladék: zöldség-gyümölcshéj, ételmaradék. /zöldhulladék/
• műanyag flakonok /újrahasznosítható hulladék/
Kert és épület zárása
Eltávozáskor és éjszakára kérjük az épület bejáratát kulcsra zárni!
A tetőtéri ablakokat rögzíteni kell a retesszel, ha kinyitják!
Az ablakokat NE hagyják nyitva, ha nem tartózkodnak a lakrészben!
Kert
A kertet a házigazda gondozza. Kérjük, ügyeljenek a növények épségére!
Automata locsolórendszer működik, kérjük, legyenek rá figyelemmel, hogy ne
maradjon kint semmi a füves területen.
Fűnyírás heti rendszerességgel történik a délutáni órákban.

Mint minden háztartásban, előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül
meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, kérem,
haladéktalanul jelezzék a szállásadónak.
Telefon: 06702275225
Köszönettel: Kis Gábor

