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Kedves Vendégünk! 

Mi azon fáradozunk, hogy a pihenésed ideje alatt a lehető legjobban érezd magad náluk. Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy semmilyen körülmény ne zavarja a nyugalmadat. Ha ezen törekvésünk 

ellenére bármi zavaró tényezőt észlelnél, amivel nem vagy megelégedve, kérjük, fordulj hozzánk bizalommal. 
 

1. Ha elmentek otthonról, a vizet kötelező elzárnotok az aknában. Ezt elmulasztani nem lehet. 

2. Ha csőtörés van, (nem lesz) a vizet azonnal zárd el az aknában és értesíts minket! 

3. A termosztát 22 fokra van állítva. Ha ennél melegebbet akartok, a gyújtós, a tűzifa, a kandallók 

rendelkezésre állnak. Ha nem tudsz begyújtani, ne gyújts be, kérlek! 

4. Mindent becsüljetek meg, mert szeretnénk, ha ez a rendkívüli épület és enteriőr sokaknak örömére 

és épülésére szolgálna. 

5. A cipőtöket az ajtóban vessétek le! Ez elsőrangú szabály, amelytől a saját egészséged érdekében ne 

térj el e rendkívüli időkben! A higiénia fontos! A bakancsot, cipőt, gumicsizmát erre a célra 

rendszeresített kefével, a zöld ládában, KINT mossátok el, vegyszerMENTES, meleg vízzel, amit aztán 

kiboríthattok A PORTÁN AZ ERDŐBE, DE NE FA TÖVÉBE!" köszönettel: a Természet 

6. Kaució 50.000 Ft, melyet távozáskor kapsz vissza, amennyibe mindent rendben találunk. 

7. A ház és a berendezési tárgyak állagának, rendjének, tisztaságának fenntartása érdekében kérjük, 

tartózkodjatok minden olyan tevékenységtől, amelyet saját otthonotokban sem tennétek. 

8. Kérjük a kaput és az épület bejáratait kulcsra zárd! Az épület külső ajtóit a kilincs felhúzását követően 

zárjátok kulcsra. Kérjük, a kulcsokra vigyázzatok! A kulcsok elvesztése esetén azonnal szóljatok. A kulcs 

pótlására 5.000Ft-ot számítunk fel. 

9. Csak a kijelölt helyeken szabad a dohányzás (terasz, szalonnasütő). Tisztelettel megkérjük 

dohányzókat, hogy a tisztaság fenntartása érdekében az udvaron, és a ház teljes területén a biztosan 

elhamvadt csikkeket ne szórjátok szét, hanem azokat összegyűjtve a kukába helyezzétek. Az épületben 

a dohányzás TILOS! 

10. Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! A szobák berendezését és felszerelését, 

beleértve a törölközőket, plédeket, ágyneműt a házból kivinni tilos! A bútorokat átrendezni nem lehet. 

Az érkezéskor és induláskor a szobákat megvizsgáljuk és az esetleges károk okozása esetén, az ebből 

fakadó költségeket a vendéggel a kaucióból levonjuk. 

11. A szobákat a vendégek fertőtlenítve, tisztán, kitakarítva veszik át. 7 napnál hosszabb elszállásolás 

során heti egy alkalommal ágyhuzat-csere, illetve takarítás. Az ettől eltérő igényeknek természetesen 



eleget teszünk, felár ellenében. 

12. Ózongenerátoros levegőtisztítást végzünk. Ügyelj a higiéniára! 

13. Szelektíven gyűjtjük a hulladékot. A általános háztartási szemét gyűjtése a konyhában található 

szemetesben lehetséges (konyhai szemetesbe való zsák a szekrényben található). A műanyag és 

fémhulladékot a szelektív feliratú kukába dobd! A konyhai szerves hulladékot a komposztáló dobozba 

helyezd el, kérlek!  

14. Étkezni csak a konyhában, és az étkezőben lehet, ha kár keletkezik a bútorokban, annak költsége 

téged terhel. 

15. Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen lehet saját felelősségre, szélcsendben, egy vödör 

oltóvízzel felszerelkezve. A tűzrakás után kérünk a tűzrakóhely rendbetételére, és a parázs leöntésére. 

16. A házat és a hozzá tartozó portát mindenki csak a saját felelősségére használhatja. 

17. A szürke lépcsőt használd csak. 

18. Mivel a téglalépcső még nem füvesedett be, ezért azt ne rúgd szét és ne használd, kérlek! 

19. Tűzgyújtás - A tűzgyújtás inkább gondosság, mint művészet. - Csak akkor gyújts be, ha be tudsz 

gyújtani! Ha telefüstölöd a házat, vagy tűzkárt csinálsz, annak minden járulékos költsége téged terhel. 

- A gyújtóst csak begyújtásra használd! - A szellőző nyílások alul és felül is legyenek nyitva! - Amikor 

már jó vastag a parázs a felső nyílás elegendő, ha nyitva marad. - A fát fordítsd meg a kandallóban, ha 

nem ég kellően! - A gyufát ne tárold a tűzgyújtó dobozában, mert eláztatja azt. - A hamuporszívóval 

csak HIDEG! hamut porszívózz! A szűrőjét mosd el, szárítsd meg! Tartalmát a fedeles vederbe ürítsd 

rögtön a porszívózás után! 

20. Vendégfogadás csak a vendég adatainak (Név, cím, személyi igazolványszám) átküldése után 

lehetséges. 

21. Tilos hangoskodni. A falu és a szomszédok nyugalmának biztosítása miatt, a házban 22-08 óra 

között tilos hangoskodni, hangosan zenélni vagy zenét hallgatni! 

 

 

Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk! 


