D ÉLIBÁB V ENDÉGHÁZ
HÁZIREND

Kedves Vendégeink!
Mi azon fáradozunk, hogy ÖNÖK pihenésük ideje alatt jól érezhessék magukat náluk. Mindent megteszünk
annak érdekében, hogy semmilyen körülmény ne zavarja nyugalmukat. Ha ezen törekvésünk ellenére bármi
zavaró tényezőt észlelnek, amivel nincsenek megelégedve, kérjük, maradéktalanul forduljanak a
házigazdához. A Vendégház és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartása
érdekében kérjük, tartózkodjanak minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonukban sem tennének.
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A Délibáb Vendégház nem dohányzó, így kérjük vendégeinket, hogy csak a kijelölt helyen, a filagória
alatt dohányozzanak.
Vendégeink a Vendégházat 14:00 órától foglalhatják el.
A Vendégházat a vendégek tisztán, kitakarítva veszik át. 7 napnál hosszabb elszállásolás során heti
egy alkalommal ágyhuzat-csere.
A Vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik. A vendégek saját magukról gondoskodnak. Főzésre
gáztűzhely, sütésre grillterasz, szalonnasütő, kemence áll a vendégek rendelkezésére. A mikrohullámú
sütőbe ne tegyenek be fémet tartalmazó tárgyat. Kérjük, a szobákban ne étkezzenek! Ezt csak a
konyhában tegyék.
A vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, a Vendégházban 23-08 óra között tilos
hangoskodni, zenélni vagy zenét hallgatni
A tulajdonos fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő, a házirendet be nem tartó vendégeket
nem fogadja, illetve a Vendégházból azonnal eltávolítja.
A szállásadó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi
károkért vagy balesetekért.
A vendégek által a nem rendeltetésszerű használattal okozott kárért a vendégek anyagi felelősséggel
tartoznak, a kárt közvetlenül meg kell téríteni a szállásadónak.
A kivett Vendégházat a szerződő felek kötelesek az elutazás napján lehetőség szerint 08:00 – 11:00
óra között szabaddá tenni, de legkésőbb 11:00-ig.
Amennyiben elhagyja a Vendégházat, kérjük, hogy minden esetben zárja be az ajtót és az ablakokat,
valamint elektromos berendezéseket ne hagyja bekapcsolt állapotban.
A Vendégházban és a hozzájuk tartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségben és
területen napszaktól függetlenül kérjük, tartózkodjon minden, mások nyugalmát zavaró
magatartástól és tevékenységtől.
A szállásadónak joga van szolgáltatásának mindenkori elszámolására, ill. közbenső elszámolásra.
Állatokat csak a Ház előzetes beleegyezése után és adott esetben külön díj ellenében szabad behozni.
A Vendégházban saját felelősségére tartózkodhat
Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk!
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