
 

Szolgáltatási Tájékoztató A-Z-ig 

 

Ágynemű - Heti minimum kétszeri cseréje. 

Ágynemű napi cseréje - Kérés esetén, térítés ellenében, igényét jelezze a recepción vagy a 

személyzetnél. 

Cipőápoló eszközök - Kérésre biztosítjuk a recepción. 

Csomagszállítás - Igény szerint, kérésre (szobába/szobából). 

Diétás, vegetáriánus konyha - Kérésre biztosítjuk, igényét jelezze a recepción / étteremben. 

Dohányzás - Csak a kijelölt helyeken, a kijelölt helyekről tájékoztatás a recepción.  

Ebéd - A’la carta, étlapról rendelhető, továbbá minden nap van napi menü. 

Esernyő - A recepción és a teraszon áll rendelkezésre. Pontos elhelyezésükkel kapcsolatban kérem 

forduljon a panzió személyzetéhez. 

Etetőszék - Kérésre díjtalanul biztosítjuk az éttermünkben. 

Étterem - Nyitva a hét minden napján 8:00-20:00 óra között 

Fizetőeszközök - Készpénz (forint), bankkártya, hitelkártya, SZÉP kártya(MKB, OTP K&H), átutalás. 

Hajszárító – Recepción igényelhető. 

Horgászat: térítés Érvényes Magyar Állami Horgászjegy megléte kötelező!!!!ellenében vehető 
igénybe, 

Internet, wifi szolgáltatás - Minden szobában és a közösségi területeken díjtalan. 

Panziónkban  WI-FI erősítők kerültek  elhelyezésre. Kérjük, keresse a legerősebb jelet. 

Játszótér: díjmentesen használható. Csak saját fellelőségre használható! 

Késői kijelentkezés - Térítés ellenében, lehetőség szerint, igényét jelezze a recepción.  

Legkésőbbi kijelentkezés ideje 11 óra. 

Kijelentkezés - Távozás napján 9:00 óráig. 

Légkondicionáló - Fűtő, hűtő, ventilátor funkciók,a távirányító a bejelntkezéskor kapja készhez. 



 

Medence - Fűtött medence, vendégeink számára díjtalanul igénybe vehető 8:00 és 20.00 óra 

között. Csak saját felelősségre használható! 

Mosás - Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás, igényét jelezze a recepción vagy a 

személyzetnél. 

Nyomtatási szolgáltatás - Térítés ellenében igényelhető szolgáltatás, igényét jelezze a 

recepción. 

Parkolás - A panzió saját zárt parkolójában díjmentesen igénybevehető. Nem örzött parkoló! 

Párna - Kérésre, igényét jelezze a recepción vagy a személyzetnél. 

Gyermek utazóágy - Ingyenes szolgáltatás, igényét jelezze a recepción. 

Programok – Az aktuális környéki programokról érdeklődjön a recepción, vagy keresse a  

prospektusokat szobában elhelyezett mappában. 

Rádió - Televízión keresztül. Kérjük, használja a csatornaválasztó gombokat. Technikai 

segítséget szívesen nyújt a személyzet. 

Recepció - Nyitva 8:00 - 20:00 óráig. 

Reggeli: A’la carta, étlapról rendelhető. 

Régiós ételek, ízek, borok - Éttermünk kínálatában megtalálható. 

Szabadban történő főzési lehetőség: díjmenetzesen használhatják a szállóvendégeink, szabad 

helyekről a munkatárasinknál érdeklődjenek. 

Széf –A szobákban megtalálhatóak. 

Szauna és jakuzzi: díjmentesen használható a szállóvendégek részére 10.00-20.00- ig. Saját 

fellelőségre használható! 

Szobához igényelhető (mobil)telefon - A recepción jelezze igényét. A telefonhoz többnyelvű 

kezelési útmutató tartozik. 

Takarítás - Igény szerint, térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatás. 

 



 

Takaró, párna - A szobában megtalálható ágyneműn felül, igényét jelezze a recepción vagy 

a személyzetnél. 

Televíziós csatornák, Smart TV - A szobákban elhelyezett mappában megtalálja a csatorna 

kiosztást. Távirányítót bejelntkezéskor készhez kapja. Technikai segítséget szívesen nyújtanak 

munkatársaink. 

Törölköző - A szobába bekészítve kis- és nagyalakú, a medencéhez külön törülközőt térítés 

ellenében igényelhetnek. 

Vacsora – A’la carta, étlapról rendelhető. 

egyedi igényével kapcsolatosan kérjük, forduljon munkatársainkhoz. 

Varrókészlet – Kérésre a recepción. 

Vasalóállvány és vasaló - Kérésre a recepción. 


