HÁZIREND
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:
A Wellness területén TILOS;
- a dohányzás,
- olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért,
- minden másokat erős zajjal, szaggal, vagy egyéb környezeti ártalommal
járó zavaró tevékenység,
- a wellness szolgáltatásait azok a személyek vehetik igénybe, akiknek a
regisztrációs lapját a vezetőség elbírálta és engedélyezte
A vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben
elhagyni.
ÖLTÖZŐ, WELLNESS
- Az öltözőszekrény kulcsot, és a megérkezéskor kért szauna lepedőket a
vendégek díjtalanul használhatják, viszont a kilépés csak ezek hiánytalan
visszaszolgáltatása után lehetséges. Ezért 1.000 Ft/db kauciót kérünk
érkezéskor.
- A vállfa a szekrény tartozékaJ
- A wellness részleg területén elkerülhetetlen a csúszásveszély, ezért kérjük
Önöket, hogy testi épségükre fokozottan vigyázzanak!
- Papucs használata kötelező
- A szaunákat csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint
saját felelősségre lehet igénybe venni
- 14 év alatti gyermek csak szülői illetve nagykorú felügyelettel szaunázhat
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- Papucsokat kérjük a szaunán kívül hagyni
- A szaunákat fürdőruhában, fürdőlepedővel lehet igénybe venni
- Kizárólag speciális, e célból előállított szauna olajak használhatóak a
szaunában, de azok is csak mértékkel és a bent tartózkodók teljes körű
beleegyezésével
- Wellness használat előtt a zuhanyzás kötelező!
- A jakuzziba és a medencébe ugrálni tilos
- A hangos beszéd más vendégekre való tekintettel kerülendő!
- Öltözőszekrényben elhelyezett, vagy a wellness részleg területén
őrizetlenül hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget
vállalni!
- A külső jacuzzi használati utasítását kérjük legyenek szívesek figyelembe
venni (abban étel, ital fogyasztása szigorúan tilos!)
A szolgáltatások igénybevétele során esetlegesen felmerülő bárminemű
károsodás esetén (baleset, sérülés stb..) kártérítési igénnyel nem lépek fel az
üzemeltetővel szemben!

Lugas Wellness

Lugas Szálloda**** és Étterem – 4400, Nyíregyháza, Prága utca 3.
Tel.: (+36) 42-342-777, (+36) 42-504-460, (+36)20-9-342-777; Fax: (+36) 42-342-777
Email: info@lugashotel.com;
Internet: www.lugashotel.com

