HÉT FENYŐ VENDÉGHÁZ
HÁZIREND
Kedves Vendégeink!
Folyamatosan azon dolgozunk, hogy pihenésük ideje alatt ÖNÖK optimális
körülmények között, a lehető legjobban érezzék magukat. Házirendünk
célja, hogy a szükséges információk birtokában nyugodtan pihenhessenek.

Bejelentkezés / Kijelentkezés:
A házat az érkezés napján, 14.00 órától lehet elfoglalni és az elutazás napján
10.00 óráig kell elhagyni azt.
Fizetés:
A szállásdíj és az idegenforgalmi adó fizetése a megérkezéskor vagy azt
megelőzően történik. A fizetés történhet készpénzben, átutalással, illetve
SZÉP kártyával (MKB, OTP, KH) is.

Az udvar és az épület zárása:
Ha elmennek, illetve éjszakára kérjük, hogy a kaput és az ajtót
szíveskedjenek kulcsra zárni illetve a spalettákat is csukják be! Kérjük,
amikor elhagyják a házat, az egyszerű ’slusszkulcsos’ módon működő
riasztót is élesítsék. A távirányító a kulcstartón található, amelyet
érkezésükkor átadunk Önöknek.

Dohányzás és nyílt láng használata:
Dohányzás és nyílt láng használata a házban és annak 5 méteres
körzetében szigorúan tilos. Csak a kijelölt helyeken szabad a dohányzás
(kert, grillsütő környéke). Tisztelettel megkérjük Vendégeinket, hogy a
tisztaság fenntartása érdekében az udvaron és a vendégház területén a
csikkeket ne szórják el, hanem a faház előtt elhelyezett hamutartóba
tegyék, illetve ha az megtellik, akkor a csikkeket a szemetesbe ürítsék.
Takarítás, tisztaság:

A vendégházat mindig tisztán, kitakarítva kapják meg és ottlétük alatt
kérjük ügyeljenek a tisztaságra. Eltávozásuk után a vendégházban kérjük,
ne hagyjanak mosatlan edényt és szemetet. Kérjük kedves vendégeinket,
hogy a falfelületeken ne csapják le/kenjék fel a rovarokat 😊.

Szemételhelyezés, kezelés:
A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesben
lehetséges (konyhai szemetesbe való zsák a szekrényben található). Az
udvarban szelektíven gyűjtjük a papír és a műanyag hulladékot, kérjük
kedves vendégeinket, ha lehetséges, Önök is így gyűjtsék tartózkodásuk
alatt.

Nagyobb háztartási eszközök használata:
A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik. A mosogatógép és a
mosógép használatában, ha szükséges, szívesen segítünk. Kérjük, hogy
távozásukkor a hűtőt és a bojlert szíveskedjenek lekapcsolni.

Eltört/elromlott
Amennyiben ottlétük alatt valamilyen használati eszköz eltörik vagy
elromlik, kérjük haladéktalanul jelezzék felénk, hogy mielőbb pótolni
tudjuk, illetve a javításról gondoskodni tudjunk.

Tűzrakás-bográcsozás-grillezés:
A kert végében a faháznál grillsütőt találnak bekészített grillszénnel. Kérjük,
csak ezen a területen használják a grillsütőt. Amennyiben bográcsozni is
szeretnének, kérjük jelezzék nekünk előre, hogy be tudjuk készíteni a
szükséges eszközöket.
A tüzet/parazsat soha ne hagyják őrizetlenül és a tűzrakás végeztével
mindig gondoskodjanak a tűz eloltásáról és ne felejtsenek el később
meggyőződni róla, hogy valóban nem maradt tűz, illetve parázs.

Parkolás:
Kérjük vendégeinket, hogy járműveikkel az udvarban, az arra kijelölt
murvás részen parkoljanak.

Egyéb:
A vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, a
vendégházban 22-08 óra között tilos hangoskodni, zenélni vagy hangosan
zenét hallgatni.
Felhívjuk figyelmét, hogy a tulajdonosnak nem tud felelősséget vállalni az
önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti
csapás, áramszünet, stb.).

