Margaréta panzió

Kedves Vendégeink,

Nagyon örülünk, hogy megérdemelt pihenésük helyszínéül a Margaréta Panziót
választották.

Szívélyes és családias hangulattal fogadjuk Önöket panziónkban. Vendégeink
igényeinek kielégítése jelenti számunkra a munkához szükséges motivációt.
Lelkesen és diszkréten dolgozunk azon, hogy kívánságai megvalósuljanak.

A következő oldalakon megismerkedhet szolgáltatásainkkal, illetve azokkal a
hasznos információkkal, amelyek segítenek abban, hogy a nálunk eltöltött napok még
több élménnyel ajándékozzák meg Önöket.

Kérem, hogy bármilyen észrevétel, kérés vagy kérdés esetén hívják a recepciót a
06-70/418-0450-es számon.

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánok a panzió dolgozói nevében is!

Szívélyes üdvözlettel

www.partihaz.hu

Tűzvédelmi szabályok
A panzió épületei biztonságos használtra alkalmasak. Kérjük, hogy a biztonság
fenntartása érdekében az alábbi tűzvédelmi óvintézkedéseket Ön is tartsa be!
A szobákra és a kapcsolódó helyiségekre vonatkozó szabályok:
• Pirotechnikai anyagot, éghető folyadékot, gázpalackot (azzal
üzemeltethető berendezést) ne vigyen be, illetve ilyen jellegű eszközöket
ne használjon.
• Csak kifogástalan állapotban lévő elektromos berendezéseket használjon;
a TV-t, a szobából történő távozáskor kapcsolja ki, ha a hajsütővas,
villanyborotva, hajszárító használatára már nincs szükség, válassza le azt a
hálózatról.
• Ha valamely berendezésnél hibás működést észlel, azt azonnal kapcsolja
ki, és jelezze a problémát a recepción.
• A lámpatestre égehető anyagú dekorációt, árnyékvetőt ne tegyen, nyílt
lángú világítóeszközt ne használjon.
Tűz vagy füst esetén a következők szerint járjon el:
• Tűz esetén, kérjük használja a konyhában lévő porral oltó készüléket és
késedelem nélkül értesítse a recepciót.
• Gondoskodjon a helyiség füstmentesítéséről az ablak kinyitásával és az
ajtórések betömítésével.
• Gátolja a tűz helyiségbe való bejutását az ajtó vízzel lelocsolásával.
• Védekezzen a füst ellen a szája elé tett nedves kendővel.
• Az Ön által eloltott tűz után, a szobát azonnal hagyja el!
Köszönjük, hogy megelőző óvintézkedéseinket betartotta, biztosítva ezzel az Ön
és más szállóvendégek zavartalan pihenését!

Általános információk
Ágynemű
Heti minimum kétszeri cseréje. Igény szerint, térítés ellenében,
gyakrabban. Igényét jelezze a recepción.
Áraink
A szálláshely árai Forintban kerültek meghatározásra és az Áfát
tartalmazzák. Aktuális árainkat honlapunkon (www.partihaz.hu)
megtekintheti. Az idegenforgalmi adó külön fizetendő ( 18 éves kor felett).
Az szálláshelyen kizárólag csak azok a személyek, vendégek
tartózkodhatnak, akikre a foglalás vonatkozik, továbbá csak annyi személy
tartózkodhat a területen, amennyi fő visszaigazoláson szerepel! Kérjük
ennek figyelembevételét!
Állatsimogató
A szomszédos Becsei Lovasudvarban működő állatsimogató látogatása
Vendégeink részére ingyenes. Lovaglásra térítés ellenében van lehetőség.
Babaágy
Szabad kapacitás függvényében díjmentesen igénylehető a recepción.
Biztonság
Az Ön biztonsága számunkra a nyugodt pihenés mellett az egyik
legfontosabb szempont. Együttműködésével kérjük segítse munkánkat:
szobája ablakát és ajtaját mindig tartsa zárva! Ha elhagyott
csomagot/tárgyat talál a területen, kérjük, jelezze azt a recepción!
Vigyázzon értéktárgyaira!
A szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni tilos.
Gondatlanságból vagy szándékosan okozott kárt az okozó a szálláshely
részére megtéríteni köteles.
Check-in
Az érkezés napján a szobát 14.00 órától foglalhatja el.

Check-out
A távozás napján kérjük, a szobát 10.00 óráig szíveskedjen elhagyni! A késő
kijelentkezés lehetőségét szabad kapacitás függvényében felár ellenében
tudjuk biztosítani a recepcióval történő egyeztetés után.
Csónak
Panziónkban lehetőséget biztosítunk csónak bérlésére. Igény esetén
kérjük, forduljon a recepcióhoz!
Dohányzás
A panzió teljes területe dohányfüstmentes. A dohányzás a panzió teljes
területén tiltott.
Esernyő
A recepción áll rendelkezésre.
Étkezés
Előzetes megrendelés esetén vehető igénybe térítés ellenében. a
részletekről érdeklődjön a recepción.
Fizetőeszközök
Készpénz (forint), bankkártya, hitelkártya, SZÉP kártya, előre átutalás
Fürdőköpeny
A recepción igénylehető,
Háziállat
Panziónk egyes szobáiban fogadunk házi kedvencet: kizárólag kistestű
kutyát, ám jelenlétük a vendégház teljes területén szabályokhoz kötött.
Hajszárító
A recepción igényelhető.
Információs anyagok a régióról
Nyomtatott kiadványok a recepción átvehetőek , valamint a holnapunk is
megtalálható minden információ a környék nevezetességeiről.

Internet
A szálláshely teljes terültén közvetlen internetcsatlakozási ( Wi.Fi)
lehetőség áll vendégeink rendelkezésére, mely ingyenes.
Kenu
Panziónkban lehetőséget biztosítunk 3 személyes kenu bérlésére. Igény
esetén kérjük, forduljon a recepcióhoz!
Kerékpár
Panziónkban lehetőséget biztosítunk kerékpár bérlésére. Igény esetén
kérjük, forduljon a recepcióhoz!
Klíma berendezés
A szobák egyénileg szabályozható klímával felszereltek. A távirányító
recepción kérhető felár ellenében.
Lovaglás
A szomszédos Becsei Lovasudvarban van lehetőség lovaglásra. Igény
esetén kérjük, hívja ezt a telefonszámot: 06-70-3355-851
Mások nyugalmának tisztelete
Kérjük, legyen kedves a többi vendég nyugalmát tiszteletben tartani,
hangoskodással, különösen 22.00 után ne zavarja mások pihenését!
Meghibásodás
A szobában tapasztalt mindennemű meghibásodást a recepción
szíveskedjen jelezni!
Parkolás
A kijelölt parkolóhelyek díjmentesen vehetőek igénybe. A fűre állni tilos!
Párna
Kérését, igényét jelezze a recepción.
Pótágy/ babaágy
A recepción igényelhető felár ellenében. Babaágy ingyenes. Szabd
kapacitásunk függvényében tudjuk biztosítani.

RECEPCIÓ
Telefonszáma: 06-70-418-0450
A recepción ajándéktárgyak, üdítők, alkoholos italok is vásárolhatóak.
Sporteszközök
A recepción ping-pong és tollas felszerelés, gumilabda igényelhető térítés
mentesen.
SUP
Panziónkban lehetőséget biztosítunk SUP bérlésére. Igény esetén kérjük,
forduljon a recepcióhoz!
Széf
A szobákban található.
Szobához igénylehető mobiltelefon
Igényét jelezze a recepción
Takarítás
Naponta. Extra igényét jelezze a recepción ( térítés ellenében).
Takaró, párna
Plusz takaró, párna igényét jelezze a recepción.
Televízió, rádió
Televíziócsatornák
Sorrend
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Csatorna
M1 HD
M2 HD
Duna HD
M4 Sport HD
M5 HD
Duna World
RTL Klub
Spektrum Home
TV2
Izaura TV
Zenebutik
FEM3

24
99

HEVC teszt
MinDig TV Plusz Info

RÁDIÓCSATORNÁK
Sorrend
101
102
103
104

Csatorna
Kossuth Rádió
Petőfi Rádió
Bartók Rádió
Dankó Rádió

Tisztálkodási szerek
Kínálatunkat megtalálja a recepción. (fogkefe fogkrém, tusfürdő,
borotválkozási szerek…stb)
Törölköző
Bekészítve a szobába, plusz igényét jelezze a recepción. A törölközőket 3
naponta cseréljük. Gyakoribb csere térítés ellenében. Igényét jelezze a
recepción.
Vasaló
Kérésre a recepción.
Wellness
A panzió saját wellness részleggel rendelkezik, melyet vendégeinek
korlátlanul használhatnak 08:00-21:00 között.
Finn szaunánk felfűtési ideje 40 perc, melynek használati útmutatója
részlegünkön található.
Jakuzzink 7 személyes, melynek hőfoka egyénileg szabályozható.
Használati útmutatója szintén a részlegen található.

ORVOSI ÜGYELET
Orvosi Ügyelet / Ráckeve, Szent István tér 5.
Tel:06-24-385-342
Ügyeleti idő:
• Hétfőtől - csütörtökig 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig
• Pénteken, illetve ünnepnap előtti utolsó munkanapon 12:00 órától
másnap reggel 7:00 óráig
• Hétvégén és ünnepnapokon 7:00 órától a következő hétfő, illetve
munkanap 7:00 óráig terjedő időszak.
Ügyeleti időn kívül
Dr. Csernyi Zsuzsanna háziorvos
06-30-194-0213

