Witamy Państwa w pensjonacie Widok
Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który służy
zapewnieniu Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu.
1. Doba noclegowa trwa od 15:00 w dniu przyjazdu do 11:00 w dniu wyjazdu.
2. Należność za pobyt pobierana jest podczas rejestracji w dniu przyjazdu, w przypadku skrócenia
pobytu przez Gości opłata nie podlega zwrotowi. Stanowi rekompensatę za poniesione straty
związane z brakiem możliwości udostępnienia pokoju innym Gościom zainteresowanym pobytem
w tym terminie.
3. Goście pensjonatu WIDOK zobowiązani są do noszenia opaski identyfikacyjnej, która uprawnia do:
zakupu żetonów do pralki i suszarki, korzystania z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, rezerwacji
stolika w letniej restauracji na terenie ośrodka.
4. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.
5. Nie przyjmujemy gości ze zwierzętami.
6. Na terenie całego pensjonatu (w tym pokoje, korytarze, balkony, tarasy) obowiązuje bezwzględny
zakaz palenia papierosów.
7. Na śniadanie zapraszamy codziennie w godzinach 8:30 - 10:00 do jadalni znajdującej się na parterze
(konsumpcja wyłącznie w jadalni).
8. Pokoje są sprzątane każdego dnia.
9. Wymiana pościeli i ręczników odbywa się w 7 dobie pobytu
(przy pobycie o długości minimum 14 dni). Częstsza wymiana jest możliwa na życzenie klienta - za
dodatkową opłatą wg załączonego cennika dodatkowych usług.
10. Przed wyjściem z pokoju prosimy o zamknięcie okien, wyłączenie światła, TV i innych urządzeń
elektrycznych.
11. Prosimy o zamykanie swoich pokoi na klucz – właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy
pozostawione na terenie obiektu.
12. Opłata za zgubienie klucza wynosi 150 zł.
13. Goście odpowiadają materialnie za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia powstałe z ich winy lub winy
ich podopiecznych - szkody rozliczane będą na miejscu przez właściciela obiektu .
14. Wynajmujący nie może przekazywać i użyczać pokoju osobom trzecim. Osoby takie nie mogą
przebywać w pokoju.
15. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort wypoczynku naszych Gości korzystanie z grilla może odbywać
się wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez obsługę.
16. Pobyt osób niepełnoletnich jest możliwy tylko pod opieką dorosłych.
17. Parking na terenie posesji jest przeznaczony dla naszych Gości i wliczony w cenę pokoju. Nie
ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na parkingu.
18. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek prosimy o niezwłoczne
powiadomienie właściciela lub obsługi.
19. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

20. W pensjonacie mogą przebywać tylko Goście zameldowani w pokoju. Zasada „Goście naszych
Gości są naszymi klientami” obowiązuje również na terenie całego ośrodka. Miejscem spotkań
podczas krótkich odwiedzin jest restauracja na terenie obiektu.
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.
Życzymy miłego wypoczynku!

CENNIK DODATKOWYCH USŁUG
dla Gości pensjonatu WIDOK

Lp.

Usługa

Cena (zł)

1.

Wymiana ręczników (komplet dla 1 osoby)

12

2.

Wymiana pościeli (komplet dla 1 osoby)

22

3.

Wypożyczenie leżaka

4.

Ręcznik plażowy

10

5.

Lód w kostkach - zakup w restauracji

5 / 0,5 l

10 / doba
50 / 7 dni

15 / 2 l
6.

Kieliszki do wina

gratis

7.

Żelazko z deską do prasowania

gratis

8.

Czajnik elektryczny oraz kubki

gratis

