Aura Wellness Komplex Házirend

1. Aura Wellness Komplexünk minden nap a kifüggesztett nyitva tartási időben várja a
pihenni vágyókat.
2. Wellness részlegünk igénybevételére csak az a személy jogosult, aki a belépődíjat a
szállás árába foglalva vagy napi belépőjegy, illetve bérlet formájában megváltotta.
3. Kiskorúak a wellness területén kizárólag szülői vagy 18 évet betöltött személy
felelőssége mellett tartózkodhatnak!
4. Az Élménymedence nem szobatiszta személyek által csak úszó és többrétegű
nadrágpelenka együttes viselésével használható! A Jakuzzit kizárólag szobatiszta
személyek vehetik igénybe!
5. Wellness központunk területén a papucs illetve a fürdőruha használata kötelező!
Amennyiben utcai cipőben szeretnének belépni a wellness területére, mindenképp
használjanak lábzsákot!
6. Wellness külső napozótér igénybevétele után kötelező a lábmosó használata!
7. A medencék használata előtt a zuhanyzás és lábmosó használata kötelező!
8. A wellness részleg területén elkerülhetetlen a csúszásveszély, ezért kérjük Önöket,
hogy testi épségükre fokozottan vigyázzanak!
9. Kérjük, a wellness részleg szolgáltatásait lázas és fertőző betegek, gyulladásos vagy
valamely bőrbetegségben szenvedő vendégeink ne használják!
10. A wellness részleg szolgáltatásait alkoholos vagy kábítószer hatása alatt álló
személyek nem használhatják!
11. A wellness területére ételt, italt, üvegpoharat, egyéb üveg vagy más törékeny tárgyat
bevinni TILOS, mivel ez rendkívül balesetveszélyes! A wellness recepción műanyag
palackos italok, kávé, tea vásárolható.
12. A wellness teljes területén TILOS a dohányzás!
13. A beltéri wellness részlegben labdázni, a vízbe gumimatracot bevinni TILOS, karúszó
és kisebb úszógumi használata megengedett!
14. A medencébe ugrálni és a fürdőzők nyugalmát zavarni TILOS! Kérjük, legyenek
tekintettel más vendégek nyugodt pihenésére, a rend és a tisztaság betartására!
15. A wellness részleg területén őrizetlenül hagyott értéktárgyaikért nem vállalunk
felelősséget!
16. A wellness részeg szolgáltatásai csak rendeltetésszerűen használhatók, a medencék
maximális befogadóképességét túllépni TILOS!
17. Külső térről történő belépés esetén a lábmosó használata kötelező!
18. A szaunák csak saját felelősségre használhatók, betartva a kifüggesztett általános
szaunázási szabályokat! Használat előtt a zuhanyzás kötelező! A szauna használata
esetén szaunalepedő igénybevétele kötelező!
19. A wellness területén történt balesetet, sérülést minden esetben kötelező jelezni a
recepciós kollégának.
20. A házirend bármely pontjának megsértése azonnali kiutasítással jár a wellness
részlegből.
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