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Hišni red DELOVNI
GostiščaCAS
Vila Moj Mir
1000 - 2200
Spoštovani gostje!

Rezervirana soba je na voljo od 14. ure dalje, na dan odhoda pa je potrebno sobo zapustiti do 10. ure.

Sreda zaprto / Mercoledì chiuso

Zajtrk je samopostrežni in je na Mittwoch
voljo vsak dan
od 8. do 10. ure v restavraciji.
geschlossen
Prepovedan je iznos hrane iz restavracije.
Restavracija je odprta vsak dan od 10. do 21. ure, ob sredah je zaprto razen letne sezone.
Od 22. do 8. ure velja nočni red v nastanitvenih prostorih.
Prosimo vas, da skrbite za vzdrževanje opreme in inventarja v sobah. Gost odgovarja za
škodo, ki je nastala po njegovi krivdi ali tistih, za katere odgovarja. Škoda se obračuna
naknadno.
O kakršnihkoli okvarah ali poškodbah hotelske opreme takoj obvestite osebje.
Kajenje in kurjenje v celotnem hotelskem objektu ni dovoljeno. Kadilcem je na voljo balkon
na koncu hodnika, ki se nahaja v prvem nadstropju hiše.
Prosimo vas, da preberete protipožarna in evakuacijska obvestila in jih v primeru nevarnosti
upoštevate. Uporaba grelnih in kuhalnih aparatov je v sobah Gostišča zaradi požarne varnosti
strogo prepovedana.
Za morebitne poškodbe na vozilih, parkiranih na parkirišču Gostišča, ne odgovarjamo.
Denar in druge vrednostne papirje lahko shranite v sef, ki se nahaja v sobi. Gostišče ne
prevzema odgovornosti v primeru kraje ali izgube.
V primeru nespoštovanja hišnih pravil si pridružujemo pravico, a razdremo pogodbo o
prenočitvi.
Vabljeni, da nam v knjigi gostov sporočite svoje vtise.
Hišni ljubljenčki v sobah niso dovoljeni.
Prepovedano je vnašanje športnih rekvizitov v sobe (smuči, sanke, kolesa….), prav tako je
prepovedana hoja z smučarskimi ali tekaškimi čevlji v zimskem času.
Prosimo vas, da vsi skupaj skrbimo za red in čistočo in s tem omogočimo čim kvalitetnejše
bivanje v objektu.
Za vse ostale informacije se obrnite na osebje Gostišča Vila Moj Mir.

