Kedves Vendégünk!

Szeretettel üdvözöljük Önt a Sarlóspuszta Club Hotelben!
Tájékoztatónk segítségével szeretnénk megismertetni Önt szállodánk
széleskörű szolgáltatásaival és felhívni figyelmét a legfontosabb
tudnivalókra.
Reméljük, ezzel is hozzájárulunk sarlóspusztai tartózkodásának kellemes
eltöltéséhez.
Bármely kérdés esetén kérjük, hívja a Recepciót a +36 30 245 4797-es
telefonszámon a nap 24 órájában.

Vezetőség

Adapter
Nemzetközi használatra alkalmas adapter / dugalj kérésre. Töltőállomás és több típusú
adapter kérésre a recepción.
Ágynemű napi cseréje
Kérjük, forduljon a recepcióhoz. Ágynemű heti min. kétszeri cseréje.
Autóbérlés
Gépkocsi bérlési igény esetén kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Ajándéktárgyak, képeslap
Ajándéktárgyak és képeslap a recepción található ajándéküzletben kapható.
Babafelszerelés
Babaágy, etetőszék a recepción igényelhető.
Cipőtisztítás
A szobákban cipőtisztító szivacs áll a vendégeink rendelkezésére.
Cipőtisztító gép
A recepció mellett található.
Csomagmegőrzés
A csomagmegőrzési lehetőségekről kérjük, érdeklődjön a recepción.
Csomagszállítási szolgáltatás
Kérésével forduljon a recepcióhoz.
Egyéb szolgáltatásaink
Lovas szolgáltatások, Lövészet, Vadászat, Asztalitenisz, Biliárd, Darts, Társasjátékok,
Póker szett.
További információért kérjük, forduljon a recepcióhoz.

Elektromos áram
Az elektromos áram 220V/ 50 Hz.
A fürdőszobában csak borotva használatára alkalmas áramforrással rendelkezünk,
minden más fogyasztóhoz a szobában lévő konnektorokat kérjük használni.
Elutazás időpontja
Kérjük, hogy az elutazás napján 10 óráig szíveskedjenek a szobát elhagyni. Amennyiben
tovább szeretne maradni, kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Esernyő
A recepción kérhető.
Ételfelszolgálás szobaszervizen keresztül
07-22h-ig
Ébresztőszolgálat
Ébresztés a recepción kérhető vagy kérjük, állítsa be a rádión az ébresztés idejét.
Étterem
Nemzetközi és magyaros konyha, az étterem nemdohányzó, légkondicionált.
Nyitva: mindennap 7:00 - 22:00
Az étlapon található ételeinkben az allergén vagy intoleranciát okozó anyagok
tartalmáról a felszolgálótól kérhet szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást
Gyermekágy
Gyermekágy, etetőszék a recepción igényelhető.
Gyermekfelügyelet
Gyermekfelügyelet ügyében, kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Hajszárító
Minden szobánk hajszárítóval felszerelt.

Háziállatok
Háziállattal rendelkező vendégeinknek pótdíjat számítunk fel. Kérjük, kedvenceit ne
vigye a vendéglátás területére, s szíveskedjenek értesíteni a recepciót a takarítás
lehetséges időpontjáról.
Hitelkártyák
Visa, MasterCard, Maestro, SZÉP kártyákat fogadunk el.
Internet
A szálloda teljes területén vezeték nélküli Internet (WIFI) áll díjmentesen a vendégek
rendelkezésére. A kapcsolódáshoz jelszó nem szükséges. A szálloda halljában két
Internettel ellátott számítógép áll vendégeink rendelkezésére.
Italfelszolgálás szobaszervizzel
07-22h-ig
Konferencia
Számítástechnikai segítséget nyújtunk, forduljon a recepcióhoz. Laptop a recepción
bérelhető.
Légkondicionálás
A három hotelépületünk szobái egyénileg beállítható klímaberendezéssel rendelkeznek.
Mappa
Levélpapír, boríték, toll - forduljon a recepcióhoz.
Masszázs
A recepción előre megrendelhető.
Minibár
2 üveg ásványvíz a szobában.

Mosoda, vasalás
A tisztítandó ruhát a hét minden napján 8:00 óráig kérjük a recepción leadni. A vállalási
idő 24 óra. Vasalási és mosási szolgáltatás egy órán belül. Vasaló és állvány a recepción
kérhető.
Műszaki szolgáltatások
Amennyiben szobájában műszaki hibát észlel, kérjük, értesítse a recepciót.
Nyomtatás
Nyomtatási lehetőség a recepción.
Orvos
Kérjük, forduljon a recepcióhoz.
Parkolás
Vendégeink számára nyitott parkolót biztosítunk díjmentesen.
Programok
Koncert, színház, opera, balett, mozi, városnézés és egyéb programokról információ és
jegyek beszerzése a szállodai recepción keresztül lehetséges.
Reggeli
A szoba ára tartalmazza a büféreggelit, amely a szálloda éttermében vehető igénybe
7:00-10:00 óráig.
Repülőjegy, vonatjegy
Repülő, vonat-, buszjegy a recepción keresztül rendelhető.
Sporteszközök kölcsönzése GRATIS
Ping-pong ütő és labda, teniszütő és labda, kosárlabda, futball labda, kézilabda
Jakuzzi
A pezsgőfürdő használata előtt a zuhanyzó használata kötelező.

Szauna
Kérjük, forduljon a recepcióhoz!
Széf
A recepción lévő széfek díjmentesen vehetőek igénybe. A széfen kívül elhelyezett
tárgyakért nem vállalunk felelősséget.
Takarítás
A napi takarítást 7:00 - 15:00 között végezzük. Amennyiben Ön az adott napon más
időpontban, vagy egyáltalán nem kér takarítást, kérjük, használja az erre a célra szolgáló,
kilincsre akasztható kártyát! Amennyiben extra takarításra van szüksége, kérjük,
forduljon a recepcióhoz.
Takaró, párna
Amennyiben takaróra vagy párnára lenne szüksége, kérjük, forduljon a recepcióhoz!
Talált tárgyak
Kérjük, érdeklődjön recepción. A tárgyakat 30 napig őrizzük meg.
Taxi
A recepción rendelhető.
Telefon
Mobiltelefon a recepción igényelhető.
Televízió
Elérhető csatornák: M1, TV2, RTL KLUB, ARD, EUROSPORT, CNN
Tisztálkodási szerek
Fogkefe, fogkrém, fésű, borotválkozási szerek a recepción igényelhetőek.

Törölköző
Napi cseréje kérésre. Felhívjuk figyelmét, hogy környezetvédelmi szempontból a
szálloda csak a fürdőszobában a földre dobott törölközőket cseréli.
Transzfer
Transzfer recepción keresztül rendelhető.
Tűzjelző
A szállodában tűzjelző berendezések és porral oltó készülékek kerültek elhelyezésre
minden szállodai szinten: a szobákban füstjelző berendezés található. Tűz esetén
vendégeinket szirénahang figyelmezteti. Ilyen esetben kérjük, hogy a szobában
kifüggesztett menekülési útvonal szerint keresse meg a legközelebbi vészkijáratot, és
mielőbb hagyja el a szállodát.
Ünnepnapok
A Magyar Köztársaság hivatalos ünnepnapjai: január 1., március 15., Nagypéntek,
Húsvét hétfő, május 1., Pünkösd hétfő, augusztus 20., október 23., november 1.,
december 25. és 26.
Varrókészlet
A recepción és minden szobában a vendégek rendelkezésére áll.
Varrószolgáltatás
Amennyiben ruháján nagyobb sérülés keletkezett, kérjük, vegye igénybe a varrodai
szolgáltatást.
Vészkijárat
A szobában elhelyezett menekülési útvonal szerint.

