Kedves Vendégünk!

Szeretettel köszöntjük Önt a Hotel Narád & Park****-ban. Bízunk benne, hogy szállodánkban eltöltendő idő
kellemesen telik majd, melyhez ezúton szeretnénk hozzájárulni néhány hasznos információval:
1. Szobája az érkezés napján 15.00 órától, az elutazás napján 10.00 óráig áll rendelkezésre. Hosszabbítási
szándékát kérjük, szíveskedjen jelezni a recepción. A hosszabbításért felárat számítunk fel, mely a szoba- és a
wellness használatán túl tartalmaz egy két fogásos menüebédet is.
2. A szobában található telefont a szállodán belül a hívni kívánt szoba számának tárcsázásával használhatja, míg
városi vonalat a nulla gomb megnyomásával kap. A házon belüli hívások díjmentesek. A helyi és távolsági
beszélgetések hívások díját automata számláló berendezés rögzíti és terheli a szállodai számlájára.
3. A szobai minibárt kérés esetén feltöltjük. Ezen igényét a 421 telefonszámon kérjük jelezni.
4. A szobákban a vasalást, valamint minden tűz- és balesetveszélyes tevékenységet kérjük szíveskedjen mellőzni.
Vasalási igényét, jelezze a recepción vagy a szobaasszonyainknak.
5. Bármilyen műszaki, technikai problémát észlel szobájában, illetve környezetében, úgy kérjük azonnal jelezze a
személyzet felé szóban. Ezzel az elhárítást, javítást gyorsítja, mellyel itt tartózkodását teszi kellemesebbé.
6. Szobaasszonyaink minden nap felkeresik az Ön szobáját takarítás céljából, amennyiben Ön nem tart igényt erre,
kérjük jelezze ezt a szobában található tábla kifüggesztésével.
7. Éttermünk a félpanziós étkezéseken túl 12.00-15.00 között Á' la carte ebéddel is várja kedves Vendégeinket.
8. Szobaszervizt éttermünk nyitvatartási ideje alatt vehet igénybe, a 420-as mellék tárcsázásával. Amennyiben
megszomjazott, kávét, üdítőt szeretne fogyasztani, akkor a 421-es melléket tárcsázva a bárból kérhet frissítőt.
Szobaszervíz esetén 1.000 Ft/alkalom kerül felszámításra.
9. A szobaár magába foglalja a Wellness centrum használatát. Kivételt a masszázs képez. Kérjük ezen szolgáltatás
igényét előzetesen a recepción szíveskedjenek egyeztetni.
10. A szálloda épülete nem dohányzó. Dohányzásra csak az erre kijelölt helyeken van lehetőség! A földszinten a
bejárattól a wellness irányába 10 m-re kijelölt terület.
Az 1. emeleti szobákhoz tartozó terasz kijelölt részein. A 2. emeleti terasz, ami a lifttől kilépve balra található.
11. Recepciónkon igényelhető papucs, fogkefe és fogkrém, valamint borotválkozó szett, melyeket térítésmentesen
biztosítunk Vendégeink számára.
Telefonszámok:
Recepció: 400

Étterem: 420

Bár: 421

Bízunk benne, hogy ezen információkkal hozzásegítjük Önt a gondtalan pihenéshez és hamarosan ismét vendégeink
között üdvözölhetjük!

