Ubytovací poriadok
1. Pri príjazde do hotela predkladá hosť platný doklad totožnosti, na ktorého základe obdrží
hotelovú legitimáciu s uvedením názvu hotela, menom hosťa, čísla izby, a dĺžky pobytu.
2. Hotel zaručuje všetkým hosťom kvalitné služby odpovedajúce danej úrovni hotela.
3. Vo zvláštnych prípadoch môže hotel ponúknuť iné ubytovanie než bolo pôvodne dojednané,
avšak nesmie sa podstatne líšiť od potvrdenej objednávky.
4. Ubytovacia doba začína po 14. hodine , ak nie je potvrdené hosťovi inak.
5. Pokiaľ hosť požaduje ubytovanie pred 6. hodinou rannou bude mu k účtu pripočítaná i noc
predchádzajúca.
6. V deň Vášho odjazdu je nutné uvoľniť izbu, s ohľadom na ďalších hostí,
do 10. hodiny. V opačnom prípade Vám bude započítaný ďalší pobytový deň.
7. V prípade, že si hosť praje predĺžiť svoj pobyt a jeho izba je už rezervovaná pre iného hosťa,
môže mu hotel ponúknuť iný typ izby.
8. Pre prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské miestnosti. Prijímať návštevy v izbách nie je
dovolené.
9. Z bezpečnostných dôvodu môže hosť v izbe používať iba elektrické spotrebiče, slúžiace
k jeho osobnej hygiene.
10. Hostia majú bezplatne k dispozícii hotelový trezor na recepcii, ktorý slúži na uloženie
cenných vecí, peňažnej hotovosti a pod. Hotel nemôže prevziať zodpovednosť za cennosti
ponechané v hotelovej izbe, ktoré si hosť neuloží do trezora na recepcii.
11. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné nechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých
v hotelovej izbe a ostatných priestoroch hotela.
12. Pri odchode z izby prosíme vybrať kartu zo šetriča elektrickej energie.
13. Pobyt psa v hoteli je spoplatnený podľa platného cenníka.
14. Prosíme hostí aby dodržovali nočný pokoj od 22:00 hod. do 7:00 hod.
15. Počas Vášho pobytu nie je dovolené premiestňovať hotelové zariadenie.
16. Za škody spôsobené na majetku zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
17. Informácie o cenách ubytovania a jednotlivých službách obdržíte na recepcii a na
www.hotelboboty.sk

18. Vedenie hotela uvíta všetky návrhy hostí na zlepšenie našej práce.

