REGULAMIN

Villa Veell
Serdecznie witamy Państwa w VILLI VEELL w Pobierowie. Dziękujemy za
przeczytanie regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i
bezpiecznego pobytu naszym Gościom.
§1.
1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 10.00 dnia
następnego.
§2.
1. W dniu przyjazdu należy dokonać wszelkich formalności w recepcji.
2. Zapłata za cały pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
Przyjmujemy płatności tylko gotówką.
3. Przedłużenie pobytu należy zgłosić przed upłynięciem wskazanego
terminu.
4. Życzenia przedłużenia pobytu spełniamy w miarę posiadanych
możliwości.
§3.
1. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzone
lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania.
2. Szkody powstałe z winy Gościa należy zgłosić w recepcji i rozliczyć
na miejscu.
3. VILLA VEELL nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub
uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług
Villi.
§4.
1. W VILLI VEELL obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 7.00.
2. Osoby korzystające z usług Villi nie powinni zakłócić spokoju innych
Gości .VILLA VEELL może odmówić dalszego świadczenia osobie,
która naruszyła tę zasadę.
§5.
1. W VILLI VEELL nie zezwala się na przebywanie zwierząt.

§6.
1. Parking samochodowy jest bezpłatny.
§7.
1. W pokojach i na całym terenie Villi obowiązuje zakaz palenia .
2. Nie zezwala się na smażenie ryb w Villi. W tym celu zapraszamy do
korzystania z zewnętrznego grilla.
§8.
1. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest pod opieką
dorosłych.
§9.
1. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania pod opieką
dorosłych.
§10.
1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest
korzystanie w pokojach z grzałek i urządzeń elektrycznych o mocy
powyżej 800 W, nie będących na wyposażeniu Villi.
§11.
1. W przypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości
zawiadomić personel i skierować się do wyjścia.
§12.
1. Cennik usług dodatkowych:
• Dodatkowa osoba w pokoju – 100 zł /doba ( dzieci do lat 12 - 50 zł /
doba ).
• Łóżeczko turystyczne wraz z pościelą – 20 zł / doba
• Wymiana lub dodatkowa pościel– 40 zł / komplet
• Wymiana ręczników – 5 zł / sztuka

Życzymy udanego wypoczynku.

