KEDVES VENDÉGEINK!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a 194/2021. (IV. 26.) Korm. rendelet értelmében, az
érvényes védelmi intézkedések betartásával, az alábbi feltételek alapján áll módunkban szállodánk /
éttermünk szolgáltatásait biztosítani vendégeink részére:
SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:
-

-

-

-

a koronavírus ellen védett személyek és a felügyeletük alá tartozó kiskorúak, továbbiakban
„védett vendégek” részére turisztikai célú utazásuk alkalmával a szállodai szolgáltatás igénybe
vehető;
a szolgálatás igénybevételéhez hatósági védettségi igazolvány (plasztikkártya) felmutatása
szükséges. Oltási igazolás, negatív teszt nem elfogadható;
a védettségi igazolványt a személyi okmányokkal együtt szükséges bemutatni a bejelentkezés
során. A védettségi igazolvány hiányában szállodánknak jogában áll a szolgáltatás biztosítását
megtagadni;
a „védett vendégek” korlátozás nélkül használhatják szállodánk szolgáltatásait (étterem kül-,
és beltér, wellness részleg, stb.);
a „védett vendégek” nem kötelesek a maszk használatára;
Üzleti, oktatási, gazdasági célból érkező vendéget továbbra is fogadhatunk, védettségi
igazolvány felmutatása nem kötelező, viszont a vendég köteles a szálloda közösségi tereiben
maszkon használni;
külföldi vendéget csak üzleti, oktatási, gazdasági célból történő utazás esetén fogadunk;

ÉTTEREMI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:
-

-

az étterem belső területét a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek és a felügyeletük
alá tartozó kiskorúak, továbbiakban „védett vendégek” igénybe vehetik;
a szolgálatás igénybevételéhez hatósági védettségi igazolvány (plasztikkártya) felmutatása
szükséges;
a védettségi igazolvány bemutatásának hiányában a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztását
az étterem belső területén nem áll módunkban biztosítani;
a „védett vendégek” a rendeletben meghatározott esetekben maszk viselésére nem kötelesek;
a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező vendégek számára az étterem teraszán tudjuk
biztosítani a megrendelt étel, illetve ital elfogyasztását;
az étterem teraszán a maszkviselés nem kötelező;
a megrendelt étel átvétele, ill. a fogyasztás kifizetése céljából a védettséggel nem rendelkező
vendégek tartózkodása az étterem belső területén is megengedett; ebben az esetben a
szájmaszk használata kötelező;
zenés-táncos est megtartására az érvényes szabályozás alapján nincs lehetőség;
családi esemény ill. magánrendezvény megtartása abban az esetben engedélyezett, ha azon
az egy időben jelenlévők száma nem haladja meg a tíz főt.
Kérjük Önöket a fenti szabályok betartására és köszönjük, hogy vigyázunk egymásra!

