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Szolgáltatási tájékoztató A

24 órás biztonságos csomagmegőrzés 

Ágynemű – Heti minimum kétszeri cseréje.

Ágynemű napi cseréje – Kérés esetén, igényét jelezze a recepción.

Csomagszállítás – Igény szerint, kérésre (szobába/szobából).

Dohányzás – Csak a kijelölt helyeken, a kijelölt helyekről tájékoztatás a recepción.

Ébresztés – Igényét jelezze a recepción.

Fizetőeszközök – Készpénz (forint, euro)
megrendelés szükséges.) 

Grillezési lehetőség – Grillező hely ülési lehetőséggel az udvaron.

Gyermek utazóágy – Díjmentesen igénybe vehető, igényét jelezze a recepción.

Hajszárító – Minden fürdőszobában található.

Házi kedvenc – Térítés ellenében behoz

Hűtő – Minden szobában található. 

Internet, wifi szolgáltatás – Minden szobában és a közösségi területeken díjtalan. 

Kávé – Napi 1 kávé a panzió ajándéka vendégeink részére.

Kerékpár kölcsönzés – Korlátozott számban állnak 
kölcsönzés díjtalan. 

Késői kijelentkezés – Térítés ellenében, lehetőség szerint, igényét jelezze a recepción.

Kijelentkezés – A távozás napján 11:00 óráig.

Konyha - Panziónkban található egy közös teakonyha, 
vízforraló, tányérok, evőeszközök, poharak.

Légkondicionáló – Fűtő, hűtő, ventilátor funkciók, távirányító a szobában elhelyezve.

Minibár – Az árlista mellékelve, a termékek a recepción kérhetők.

Mosás – Díjmentesen igénybe vehető. Igényét jelezze a recepción.

Parkolás – A panzió saját parkolójában limitált számban lehetséges. Díjtalan.

Párna, kispárna – Kérésre, igényét jelezze a recepción.
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Szolgáltatási tájékoztató A-Z-ig 
 

24 órás biztonságos csomagmegőrzés – Érkező és távozó vendégek részére. Igényét jelezze a recepción.

Heti minimum kétszeri cseréje. 

Kérés esetén, igényét jelezze a recepción. 

Igény szerint, kérésre (szobába/szobából). 

Csak a kijelölt helyeken, a kijelölt helyekről tájékoztatás a recepción.

Igényét jelezze a recepción. 

Készpénz (forint, euro), bankkártya, SZÉP kártya, átutalás. (Átutalás esetén ír

Grillező hely ülési lehetőséggel az udvaron. 

Díjmentesen igénybe vehető, igényét jelezze a recepción. 

Minden fürdőszobában található. 

Térítés ellenében behozható. 

Minden szobában és a közösségi területeken díjtalan. 

Napi 1 kávé a panzió ajándéka vendégeink részére. 

Korlátozott számban állnak rendelkezésre, igényét jelezze a recepción. A 

Térítés ellenében, lehetőség szerint, igényét jelezze a recepción.

A távozás napján 11:00 óráig. 

Panziónkban található egy közös teakonyha, ahol melegítésre alkalmas mikrohul
vízforraló, tányérok, evőeszközök, poharak. 

Fűtő, hűtő, ventilátor funkciók, távirányító a szobában elhelyezve.

Az árlista mellékelve, a termékek a recepción kérhetők. 

Díjmentesen igénybe vehető. Igényét jelezze a recepción. 

A panzió saját parkolójában limitált számban lehetséges. Díjtalan. 

Kérésre, igényét jelezze a recepción. 
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Érkező és távozó vendégek részére. Igényét jelezze a recepción. 

Csak a kijelölt helyeken, a kijelölt helyekről tájékoztatás a recepción. 

SZÉP kártya, átutalás. (Átutalás esetén írásos 

Minden szobában és a közösségi területeken díjtalan. Jelszó: Tata2890 

rendelkezésre, igényét jelezze a recepción. A 

Térítés ellenében, lehetőség szerint, igényét jelezze a recepción. 

ahol melegítésre alkalmas mikrohullámú sütő van, 

Fűtő, hűtő, ventilátor funkciók, távirányító a szobában elhelyezve. 



Pótágy – Térítés ellenében igényelhető, igényét jelezze a recepción. 

Programok – Az aktuális környéki programokról érdeklődjön a recepción, vagy keresse az előtérben 
kihelyezett  prospektusokat. 

Rádió – Televízión keresztül. Kérjük használja a csatornaválasztó gombokat. 

Recepció – Non-stop nyitva (0-24). 

Reggeli – A közeli éttermekben kérhető, előzetes egyeztetés szükséges. 

Sportolási lehetőség – A közelben lévő (1,5 km) Új Kajakház Ökoturisztikai Központ sok lehetőséggel 
várja az érdeklődőket.  

Széf – Minden szobában található, használati útmutatóval elhelyezve. 

Szobához igényelhető (mobil)telefon – A recepción jelezze igényét. 

Takarítás – Napi takarítás. 

Takaró - A szobában megtalálható ágyneműn felül, igényét jelezze a recepción. 

Televíziós csatornák – Mellékelten megtalálja a csatorna kiosztást. Távirányító a szobában elhelyezve. 

Tisztálkodási szerek – A fürdőszobában megtalálható: folyékony szappan, fogmosó pohár. 

Törölköző – A szobába bekészítve: férőhelyenként 1 db kisalakú és 1 db nagyalakú. 

Törölközőcsere 3 naponta, vagy kérésre gyakrabban. 

Vasalóállvány és vasaló - Kérésre a recepción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Minibár 

Árlista / Price list / Preisliste  

 

 

Ásványvíz / Mineral water /                             0,5 l               200 HUF 
 Mineral wasser 
 
Rostos alma / Apple drink /                   0,2 l            200 HUF        
Apfeldrink 
 
Rostos narancs / Orange drink             0,2 l       200 HUF 
 
Bomba energiaital /                                 0,25 l              350 HUF 
Bomba energy drink 
 
 

 
 

 

     Kedves Egészségére 

                                             Cheers 

                Chin Chin 

                        Prost 

 


