Wellness házirend
• A mini-wellness szolgáltatásait mindenki saját felelősségére és kockázatára használhatja!
• 14 éven aluliak a mini-wellness-t nem használhatják, 14 és 18 év közöttiek kizárólag felnőtt felügyelete
mellett!
• A mini-wellness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért! Nem vállal felelősséget továbbá a mini-wellness területén hagyott tárgyakért sem. A talált tárgyakat kérjük a
recepción leadni!
• A vendég számára belépéskor átvett eszközöket (törölköző, papucs stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni! A vendégek számára kaució ellenében fürdőköpenyt biztosítunk. A kauciós díj 10 000 Ft/db.
• A mini-wellness szolgáltatásai csak rendeltetésszerűen használhatóak!
• A mini-wellness területére lázas, fertőző és gyulladásos betegségben szenvedő vendégek nem léphetnek be!
• A mini-wellness területén papucs használata kötelező! A szaunában viszont TILOS!
• A mini-wellness szaunáiban saját törölköző használat higiéniai okokból nem engedélyezett! Kizárólag a szálloda
által biztosított lepedőkkel vehetik igénybe a szolgáltatásokat.
• A szaunákat csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.
• A relaxációs pezsgőmedence higiéniai okok miatt csak fürdőruhában használható!
• A mini-wellness berendezései (2 000 Ft/óra) és a masszázs helyiségének kezelései (árlista alapján) is külön térítés
ellenében - a kifüggesztett listaáraknak megfelelően - vehetők igénybe. Igényüket kérjük jelezzék a recepción!
• Kérjük, hogy az esetleges problémákat, a mielőbbi kijavítás érdekében jelezzék a recepción!
A mini-wellness területén TILOS:
• A dohányzás, alkoholfogyasztás és étkezés!
• Minden olyan tevékenység, mely a mini-wellness szolgáltatási körén kívül esik, jogszabályba ütközik vagy közerkölcsöt sért és zavarja mások nyugalmát!
• Bármilyen veszélyes és gyúlékony anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek)
illetve állat bevitele.
• A mini-wellness szolgáltatásait csak a nyitvatartási időn belül lehet igénybe venni!
Egyéb kérdésekben a Hotel Aventinus általános házirendje az irányadó.
A mini-wellness jelen házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon, a hotel recepcióján, valamint a mini-wellness bejáratánál elérhető és áttekinthető.
A mosdók a bejárati ajtóval szemben a folyosón találhatóak.
Kellemes pihenés kívánunk Önöknek!

www.aventinushotel.hu

A Hotel Aventinus vezetősége

