REGULAMIN VILLI AZALIA
Witamy Państwa serdecznie w naszym pensjonacie i życzymy miłego pobytu. Będziemy wdzięczni
za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i
bezpieczeństwa naszych gości.
1.

Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 11.00 następnego dnia.

2.

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres zarezerwowany, gość pensjonatu powinien zgłosić w recepcji do godziny
11.00 w przed dzień wyjazdu.

3.

Villa Azalia świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług
prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich gospodarzowi, co umożliwi na niezwłoczną reakcję.

4.

W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek).

5.

W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie
przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

6.

Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

7.

Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu

8.

Każdorazowo opuszczając pokój gość obowiązany jest sprawdzić zamknięcie drzwi.

9.

W Villi Azalia obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00.

10. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek
elektrycznych, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju jak
również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
11. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy grillu oraz na placu
zabaw
12. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług w przypadku drastycznego naruszenia
regulaminu przez gości.
13. Drzwi wejściowe są otwierane za pomocą klucza.

14. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.
Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu
w naszym pensjonacie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Villa Azalia

Gospodarze

