Apartmány ORAVA-EDDA-JUSTÍNA
UBYTOVACÍ PORIADOK





Email : orava.apartments@gmail.com
www.aptorava.sk
Telephone : + 421 032 6401350
Mobil : +421 915 992 536, + 421 901 707 772

V prípade núdze volajte tesňovú linku - 112
Príchod/ registrácia (Check In) a Odchod/ Odubytovanie (Check Out):
Príchod: od 13:00 hod.-16:00 hod
Odchod/ odubytovanie: do 10:30 hod
Dospelí sa pri príchode/ registrácii musia preukázať platným občianskym preukazom alebo pasom.
Protpožiarne a bezpečnostné opatrenia
 Prosím dodržujte základné protpožiarne a bezpečnostné opatrenia.
 Prosím nevpúšťajte cudzích ľudí do objektu!
 Objekt je monitorovaný kamerovým systémom
 Apartmány ORAVA-EDDA nie sú zodpovedné za prípadnú stratu peňazí alebo chýbajúce veci v ubytovacom
zariadení. Nezodpovedá ani za stratu a odcudzenie vašich cenností dokladov a peňazí.
 Prosím majte stále zamknutú izbu.
 Nenechávajte svoje det bez dozoru dospelých.
 V prípade požiaru alebo prírodnej katastrofyí prosím opustte objekt podľa únikového značenia.
 V ubytovacom zariadení sa nachádza na vyhradených miestach niekoľko hasiacich prístrojov.
 Prosímí zamykajte vstupné dvere do objektu po 21:00 hod.
 Je zakázané používať vami donesené elektrické spotrebiče okrem holiaceho strojčeka a sušiča vlasov.
Varenie a skladovanie potravín
 Na izbách máte k dispozícii elektrický sporákí rýchlovarnú kanvicu ako aj chladničku (podľa typu izby).
 Prosímeí aby ste pred vašim odchodom kuchynský kút a riad po sebe vyčistli a upratali.
Myslite ekologicky
 Z ekologického dôvodu prosím pred odchodom z apartmánu vypnite všetky svetláí klimatzáciuí fén a
televízor. Taktež sa uistteí že ste dostatočne uzavreli vodovodné batérie v sprche a umývadlách.
Posteľná bielizeň/ Starostlivosť o apartmán
 Ubytovaný hosť je zodpovedný za inventár apartmánuí stratuí či akékoľvek poškodenie.
 Ak hosť spôsobí akékoľvek poškodenie ubytovacieho zariadeniaí alebo jeho vybaveniaí je povinný uhradiť
náklady za spôsobenú škodu. Všetky apartmány budú pre odchodom/ odubytovaním riadne
prekontrolované.
 Ak si budete počas vášho pobytu želať vyčistť apartmání prípadne vymeniť uteráky alebo posteľnú bielizeňí
prosím dajte nám vedieť.
 Ak vo vašom apartmáne niečo poriadne nefungujeí prosím ihneď nás informujte.
Pranie bielizne
 Ak si ručne periete svoju bielizeňí sušte ju iba v apartmáne. Akákoľvek bielizeň zavesenáí alebo ponechaná
vo verejných priestoroch bude odstránená našim personálom.
Nočný pokoj
 “Nočný pokoj” je od 22:00 hod – 6:00 hod. Prosím buďte ohľaduplní k ostatným ubytovaným hosťom.
Fajčenie
 Sme nefajčiarske zariadenie. Fajčenie je zakázané v priestoroch celej budovy.
 Fajčenie v apartmáne bude mať za následky zrušenie rezervácie a následný odchod z ubytovacieho
zariadenia.
 Porušenie tohto zákazu bude sankcionované 200í- EUR pokutou za čistenie apartmánu.
Návštevníci
 V Apartmánoch ORAVA-EDDA-JUSTÍNA nie sú povolené návštevy po 22í00 hod
Domáce zvieratá
 Ubytovanie s domácimi zvieratami je povolené len v na to určených izbách a apartmánochí za poplatok
.
Ďakujeme za dodržanie vyššie uvedeného ubytovacieho poriadku.

Prajeme Vám príjemný pobyt v našom zariadení.

