
Drodzy Goście w trosce o Wasze bezpieczeństwo oraz naszego zespołu prosimy
o zastosowanie się do poniższych zaleceń. 

Personel będzie Państwa obsługiwał w maseczkach lub przyłbicach i rękawiczkach.

Podczas przyjazdu i pobytu w hotelu prosimy Państwa o zaopatrzenie się w maseczki.

Do nabycia w recepcji hotelowej są dostępne maseczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.

Podczas meldowania bezpośrednio przy recepcji może przebywać tylko dwoje Gości lub
osoby z jednej rodzinny.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo zastrzegamy sobie prawo do pomiaru temperatury. 

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak tj. temperatura pow. 38 stopni, kaszel, złe
samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie będzie możliwe zameldowanie w hotelu.

Osoba z opisanymi objawami będzie poproszona o jak najszybsze zgłoszenie się do
najbliższego oddziału zakaźnego własnym środkiem transportu, celem konsultacji z

lekarzem lub skontaktowanie się z odpowiednimi służbami.

Preferujemy płatność bezgotówkową

Wszystkie pomieszczenia przed Państwa przyjazdem będą OZONOWANE * i
dezynfekowane.

Na terenie hotelu w ogólnodostępnych pomieszczeniach jest dostępny dla Gości płyn
do dezynfekcji rąk.

Sprzątanie pokoi będzie wykonywane na życzenie Gościa. Dodatkowo na życzenie Gościa
możliwe jest (po wcześniejszym ustaleniu godziny) ozonowanie pokoi w trakcie

pobytu.

W przestrzeniach wspólnych będą dezynfekowane klamki, poręcze, krzesła i powierzchnie
płaskie.

 Po każdym Państwa pobycie pokoje będą ozonowane i dezynfekowane.

W całym obiekcie (za wyjątkiem pokoi) prosimy Państwa o zachowanie odległości min. 2 m
pomiędzy sobą.

W windzie mogą jechać w jednym momencie tylko osoby z jednego pokoju bądź rodzina.

Sala rekreacyjna jest dostępna wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji 
( tylko osoby z jednego pokoju).

Przed wejściem do restauracji i recepcji prosimy o dezynfekcję rąk.

W restauracji  obowiązuje ( odległość pomiędzy stolikami 2 m.) także między innymi Gośćmi.

Przy jednym stoliku może przebywać rodzina lub osoby z jednego pokoju. W innym
przypadku prosimy siadać przy stoliku pojedynczo.



W hotelu może przebywać łącznie 49 osób, w restauracji maksymalnie 150.

W razie potrzeby nasza obsługa odpowie na wszystkie pytania

Życzymy miłego pobytu.

*OZONOWANIE - najskuteczniejsza metoda dezynfekcji pomieszczeń. Usuwa 99% 
bakterii, wirusów, grzybów i alergenów.  


