1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Regulament pensiune
Fumatul este interzis peste tot în interior, inclusiv pe balcoanele camerelor.
Aprinderea lumânărilor, sau a altor produse inflamabile este interzis.
Organizarea de partyuri este permisă doar cu acordul proprietarului.
Decorarea spațiului, cu ocazia unor evenimente, este permisă doar cu
consultarea proprietarului.
Nu primim animale de companie.
În pensiune au acces doar persoanele care au rezervare.
Accesul în mansardă este permis doar cu acordul proprietarului, doar celor
care sunt cazați acolo. Nu folosiți mansarda drept cameră de zi.
Mobilierul și dotarea din interior (pătură, pernă, prosop, etc) nu pot fi
scoase afară, nici reorganizate.
Nu desenați pe pereți și nu permiteți nici copiilor să o facă.
Încălcarea oricărei reguli de mai sus atrage după sine o taxă de 100 eur!
Păstrați curățenia.
Consumul de mâncare și băuturi este permis, în mod civilizat, în bucătărie
și în sala de mese, și este interzis în dormitoare. În dormitoare avem
pahare de plastic.
În bucătărie oaspeților le stă la dispoziție mașină de săplat vase, plită cu
inducție, cuptor electric, frigider, congelator, cuptor cu microunde, aparat
cafea (cu boabe), toaster, fierbător de apă. Dotarea conține, de asemenea,
vase de gătit și de servit, pahare, căni, veselă.
Nu lăsați vase nespălate. Așezați la loc tot ce ați folosit.
Pensiunea este dotată cu filtru special pentru apă potabilă. Pe cât posibil,
nu aduceți apă în flacoane.
Colectăm deșeul selectiv: deșeu biodegradabil, hârtie/carton, ambalaje,
sticlă, metal.
Dacă s-a produs orice stricăciune, vă rugăm să ne anunțați inainte de
plecare. Stricăciunile trebuie rambursate la preț de piață. Clientul răspunde
pentru stricăciunile depistate după plecare.
Înainte de plecare vă rugăm să vă asigurați că nu ați lăsat lucruri personale
în pensiune.
Check-in: ora 15:00. Check-out: ora 11:00. Alte ore trebuie stabilite în
prealabil. Vă rugăm să ne comunicați ora aproximativă de sosire cu o zi
înainte, și să ne înștiințați sosirea cu o oră înainte.
La momentul predării cheii de acces, vă prezentăm pensiunea și vă punem
la dispoziție toate informațiile necesare legate de utilizare, pentru a vă
bucura de o ședere plăcută.
Vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare!

