Vendégtájékoztató
24 órás csomagmegőrzés: Csomagmegőrző szolgáltatás érkező és távozó vendégeink részére
díjmentesen elérhető.
ATM: A legközelebbi bankautomata Miskolctapolcán a Tapolcai út 1-3 cím alatt, a Hotel
Bástya oldalában található.
Babaágy: Igény esetén babaágyat, babakádat biztosítunk.
Benzinkút: A legközelebbi benzinkút 5 km távolságra, Miskolc, a Testvérvárosok útja 2/A cím
alatt található (OMV)
Dohányzás: A panzió épületében tilos a dohányzás. Dohányzásra kijelölt hely a panzió
teraszán található.
Elutazás időpontja: Az elutazás napján a szobákat délelőtt 10:00-ig kell elhagyni. Késői
kijelentkezést - térítés ellenében - a szabad kapacitás függvényében tudunk biztosítani.
Esernyő: Szállóvendégeink részére az esernyők díjmentesen állnak rendelkezésre a
recepción.
Etetőszék: Etetőszéket kérésre díjtalanul biztosítunk az éttermünkben.
Értékmegőrzés: Recepciónk központi széffel rendelkezik, igény esetén díjmentesen áll
rendelkezésükre. Az értékek elhelyezésére és kezelésére 8:00 – 18:00 óráig van lehetőség.
Fénymásolás: Fénymásolási szolgáltatásunk a recepción elérhető.
Fürdőköpeny, papucs: Kérésre tudunk biztosítani szállóvendégeink részére, igény esetén
forduljon a recepciós kollégához.
Grill: Grillezési lehetőséget tudunk biztosítani a vendégeink részére a kertben található
grillteraszunkon.
Gyermekjátszó: A gyerekek szórakoztatására az udvaron gyermekjátszó, az étteremben és a
teraszon gyermekjátékok állnak rendelkezésre.
Hajszárító: Néhány szobánkban beépített hajszárító található, hagyományos hajszárító
berendezés a recepciónkon igényelhető.
Légkondicionálás: Minden szobánk légkondicionálóval felszerelt, egyénileg a szobában
elhelyezett távirányítóval szabályozható.
Parkolás: A panzió saját parkolóval rendelkezik a zárt udvarban, a panzió előtt és mögött,
melynek használata díjmentes.
Pótágy: Pótágyat kérésre tudunk biztosítani az erre alkalmas szobáinkban szállóvendégeink
részére.

Recepció: Recepció szolgálatunk 07:00 és 19:00 óra között elérhető az éjszakai recepciós
szolgálat pedig 19:00-től 07:00 óráig.
Reggeli: A svédasztalos reggelit az éttermünkben 8:00 és 10:00 óra között fogyaszthatja el.
Sporteszközök tárolása: Kerékpár vagy egyéb sporteszközök tárolására van lehetőség, igény
esetén forduljon a recepciós kollégához.
Számla: A panzió által kiállított számlákat távozás után - utólag - nem áll módunkban
módosítani. Bankkártyás és SZÉP kártyás fizetési lehetőség rendelkezésre áll.
Szobakártya: A szobát a szobakártya segítségével lehet kinyitni. A szoba elektromosság alá
kerül, amennyiben az ajtó mellett található mágneskapcsolóba helyezi a szobakártyát. Kérjük
a kártyát adja le kijelentkezéskor!
Szobák: Panziónk tíz darab szobával rendelkezik a főépületben, és hat darab szobával a
vendégházunkban.
Talált tárgyak: A szobákban talált tárgyakat megőrizzük, annak gazdáját értesítjük. A postai
utánküldés költsége a vendéget terheli.
Tartalék takaró: Igény szerint recepciós kollégáink plusz takarót biztosítanak.
Textíliák, törölközők cseréje: Ágyneműinket hetente egy alkalommal automatikusan
cseréljük, törölközőket pedig minden harmadik napon. Amennyiben ettől eltérően szeretné,
jelezze recepciós kollégáinknál és akár naponta elvégezzük.
Taxi: Amennyiben taxit szeretne rendelni, recepciós kollégáink készséggel állnak
rendelkezésére.
Takarítás: Szobáinkat és közösségi tereinket naponta takarítjuk, amennyiben nem kíván napi
takarítást igénybe venni, kérjük jelezze az erre rendszeresített kártyával, illetve jelezze
recepciónkon.
Vasalás: Vasalót és vasalódeszkát díjmentesen tudunk biztosítani vendégeink részére, igény
esetén forduljon a recepciós kollégákhoz.
Virág: Virágrendeléssel kapcsolatban forduljon recepciós kollégákhoz.
Wifi, internet: A panzió területén és a szobákban díjmentes internet hozzáférést biztosítunk.
A csatlakozás lehetőségeiről kérjük érdeklődjön kollégáinknál!

