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- Vendégházunk a falusi turizmus keretein belül működik. 

- A vendégházban csak az oda bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Kérjük vendégeinket, hogy a szálláson látogatókat ne 

fogadjanak, idegeneket ne engedjenek be. A vendégház nem rendeltetésszerű használatából, illetve a házirend megszegéséből 

származó károkért a vendégek anyagi felelősséggel tartoznak. A vendégek vagyontárgyaiért a házigazda felelősséget nem vállal! 

- Az érkezés napján a szobát vendégeink 14.00 órától foglalják el, illetve azokat a kijelentkezés napján 10:00 óráig hagyják el. 

Kérjük Önöket az éjszakai csend betartására 22:00 órától 7:00óráig! 

- Az épületben dohányozni, valamint füstölőt használni tilos! A kertben dohányzásra kijelölt hely a kiépített tűzrakó hely 

környéke. Szíveskedjenek a dohányzást erre a hely korlátozni, továbbá hamutartót használni! 

- Tüzet rakni a kijelölt tűzrakó helyen lehet a mindenkori tűzvédelmi szabályok betartásával! (Tűz mellett oltóanyag elhelyezése, 

gyúlékony anyagok tűz mellől eltávolítva.) Mielőtt otthagynák a tűzrakó helyet, kérjük, győződjenek meg róla, hogy a tüzet 

valóban eloltották! A vendégek rendelkezésére álló tűzifán és papíron kívül más anyagok (pl. műanyag, gumi)égetése szigorúan 

tilos! 

- Fűtés: központi fűtéses fatüzelésű kandalló biztosítja a meleget. A szükséges tüzelőfát és gyújtóst biztosítjuk egy ládában előre. 

A fűtést keringtető szivattyú fehér termosztátját TILOS tekergetni-állítani! Áramszünet alatt NEM működtethető a fűtés 

mivel nincs keringtetés így felforr a víz a rendszerben ami balesetveszélyes; ha ilyen áram kimaradás bekövetkezne kérem 

eloltani a kandalló tűzterét homokkal !!! 

- Eltávozáskor és éjszakára kérjük a kapukat és az épület bejáratát kulcsra zárni. A vendégházba semmilyen háziállat nem hozható 

be. A ház régi bútorokkal van berendezve, melyek használata fokozott figyelmet, esetleg nagyobb türelmet igényel . 

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A dekorációs célt szolgáló használati tárgyakat, képeket, kérjük, ne 

vegyék el a helyükről. A benti berendezési és használati tárgyakat (ágy, ágynemű, matrac, stb.) kérjük, ne vigyék ki a kertbe. A 

vendégházat a vendégek tisztán kapják meg, és ottlétük alatt maguknak kell ügyelni a tisztaságra. Elutazáskor kérjük, hogy a 

házban, ne hagyjanak mosatlan edényt, ill. szemetet! 

- A háztartási szemét gyűjtése a konyhában található szemetesbe lehetséges. Ha ez megtelik az Önök itt tartózkodása alatt, kérjük 

ürítsék ki az udvaron található nagy kukába. Üres PET palackot a melléképületben található zsákba gyűjthetnek. A szerves 

hulladékokat a kertben található komposztálóba kérjük kivinni.  

- A vendégház jól felszerelt konyhával rendelkezik, kérjük étkezésre ezt a helyiséget használni. A vendégek saját magukról 

gondoskodnak. Főzésre gáztűzhely és gázsütő áll rendelkezésre. A gáztűzhely biztonsági szelepekkel van ellátva, PB 

gázpalackról működik, fokozottan ügyeljenek azonban arra, hogy főzés/sütésbe befejeztével a gázpalackot el kell zárni !!! 

- A fürdőszobában található mosógépet csak felnőttek használhatják. A polcon megtalálják a mosógép használati utasítását, 

melyet kérünk betartani. A mosáshoz szükséges szerekről a vendégek maguknak gondoskodnak.  

– A kertet a házigazda gondozza. A kertben található zöldségekből és gyümölcsökből a vendégek szabadon szedhetnek. Kérjük, 

csak annyit szedjenek le, amennyit valóban el tudnak fogyasztani! Kérjük, ügyeljenek a növények épségére, legyen az virág vagy 

zöldség a kiskertben. 

- Mint minden háztartásban, a vendégházban is előfordulhat, hogy valami a vendégek hibáján kívül tönkremegy, vagy 

meghibásodik. Ha valamilyen rendellenességet észlelnek, az esetleges komoly károk megelőzése érdekében szíveskedjenek azt a 

szállásadónak haladéktalanul jelezni a következő telefonszámok valamelyikén: 

Szőke Éva +36-0/338-5995, +36-70/338-5996 Köszönjük! 

Kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánunk! 


