Szanowni Państwo,
Pragnąc zapewnić wszystkim gościom korzystającym z naszych usług przyjazne warunki
wypoczynku prosimy o dostosowanie się do niżej wymienionych postanowień:
1. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
2. Dom jest codziennie otwierany o godz. 6.00 a zamykany o godz. 23.00. Udostępniamy
klucze osobom wracającym po godz. 23.00.
3. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu przyjazdu do godziny 10.00 w ostatnim dniu
pobytu.
4. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty
wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z
zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
5. Do wynajmowanego pokoju oddajemy nieodpłatnie stanowisko parkingowe dla
samochodu. Parking jest niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach od 23.00 – 6.00 rano.
Liczba miejsc parkingowych na posesji jest ograniczona, co oznacza że należy liczyć się z
potrzebą przestawienia samochodu w trakcie pobytu, w celu umożliwienia wyjazdu/wjazdu
innym wczasowiczom. Wszyscy przyjeżdżający samochodem otrzymają kartonik z numerem
pokoju, który należy umieścić na przedniej szybie.
6. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco
gospodarzowi.
7. W domu jest zabronione palenie papierosów.
8. Zakazane jest przygotowywanie obiadów. Pomieszczenia kuchenne służą jedynie do
przygotowywania śniadań i kolacji we własnym zakresie.
9. Zakazane jest smażenie wszelkich potraw w tym mięsa i ryb.
10. Zakazane jest używanie w pokojach własnych grzałek do gotowania wody. Stosowne
czajniki są dostępne na każdym piętrze.
11. Zabraniamy wynoszenie kocy z łóżek na plaże. W każdym pokoju znajduje się specjalny
koc plażowy.
12. Gospodarz może odmówić dalszego świadczenia usługi osobom, które zakłócają spokojny
pobyt innym gościom poprzez głośne odtwarzanie muzyki lub inne niestosowne zachowanie
na terenie obiektu.

Realizacja rezerwacji
1. Wysokość zadatku wynosi równowartość 2 dni pobytu.
2. Termin wpłaty zadatku wynosi 5 dni od dokonania rezerwacji, w przypadku braku wpłaty
rezerwacja jest anulowana.
3. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu.
4. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu (późniejszy przyjazd, wcześniejszy
wyjazd), opłaty nie podlegają zwrotowi.

Warunki anulowania rezerwacji
1. Zadatek jest odsyłany, jeżeli rezerwacja zostanie anulowana minimalnie miesiąc przed datą
dnia przyjazdu.
2. Jeżeli klient zrezygnuje w okresie krótszym niż miesiąc przed dniem przyjazdu to zadatek
nie będzie zwrócony.

Opłata klimatyczna
Jesteśmy zobowiązani do pobierania opłaty klimatycznej w wysokości 1,40zł/doba/osoba.

