Ważne informacje dla Gości Dworku Banino

Doba hotelowa
Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do 12:00
W celu przedłużenia pobytu prosimy o kontakt z
Recepcją.

Osoba odwiedzająca
Osoby odwiedzające Gości Dworku Banino
proszone są o opuszczenie pokoju przed godziną
22:00.

Regulamin
W Dworku Banino obowiązuję Regulamin, prosimy
o zapoznanie się z jego treścią.

Telefony alarmowe
112 – telefon alarmowy z telefonów komórkowych
997 – policja
998 – straż pożarna
999 – pogotowie ratunkowe

Zasady bezpieczeństwa
Prosimy o zapoznanie się z instrukcją postępowania
na wypadek pożaru.
Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
odpowiadają Rodzice.
Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe
prosimy o nieużywanie w pokojach, grzałek,
żelazek i innych własnych urządzeń grzewczych.
Rzeczy wartościowe
Prosimy o niepozostawianie rzeczy wartościowych
w pokojach.
Restauracja
Śniadania dla Gości Dworku Banino serwowane są
w godzinach 8:30 – 10:30 w Sali Srebrnej.
Sprzątanie pokoi
Podczas pobytu od 3 dni, możliwe jest sprzątniecie
pokoju z wymianą pościeli i ręczników. Prosimy o
zamówienie w Recepcji Dworku usługi sprzątania
na wskazaną godzinę. Usługa jest nieodpłatna.
Opuszczenie pokoju
Przy każdorazowym opuszczeniu pokoju prosimy
upewnić się, że drzwi są dokładnie zamknięte. Przy
każdorazowym wyjściu z hotelu prosimy o
pozostawienie klucza w Recepcji.
Palenie tytoniu
W Dworku Banino obowiązuje bezwzględny zakaz
palenia.
Naruszenie zakazu skutkuje karą pieniężną w
kwocie 500 zł.

Obsługa Dworku
58 694 – 36 – 96 Recepcja Dworku Banino
508-309-013 Biuro Dworku Banino
Internet
Na terenie Dworku Banino działa bezprzewodowy
Internet.
Hasło do WiFi dostępne w Recepcji.
Zamówienie kwiatów
Na życzenie Gości, Recepcja zamówi i dostarczy
kwiaty do pokoju. Należność za tę usługę
regulujemy w Recepcji Dworku Banino.
Środki higieny
Kosmetyki oraz środki higieny osobistej możecie
nabyć Państwo w Recepcji.
Taxi
Taxi można zamówić za pośrednictwem Recepcji.
Należność za przejazd regulujemy w Taksówce.
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o
kontakt z Recepcją. Informujemy, że za zniszczenia
w pokoju lub apartamencie, a także wyrządzonych
na terenie obiektu będziemy obciążać Gościa wg
start poniesionych przez hotel.
Pozostawanie na terenie Dworku Banino jest
równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu
Dworku Banino.
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